OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK - SCENOSLED
16. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila dne 18. MAJA 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.
3.

RIA
RIA

ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA

DA
DA

4.

RIA

DAVOR ANDRIOLI

NE

5.

RIA

BARBARA RAIČIĆ

DA

6.

RIA

ZORAN PEJANOVIĆ

NE

7.

RIA

DANIJEL RAŽMAN

DA

8.

RIA

ROBERT ZELENJAK

NE

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:

Valdi Pucer kot poročevalec pri točki 5 DR, Jani Krstić kot
poročevalec pri točki 2, 3, 4 in 6 DR ter kot pravna podpora pri
izvedbi
seje,
Nataša
Mahne
kot
administrator
videokonferenčnega klica.

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 16. 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 15. redne seje OS OA.
2. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – Medobčinska uprava Istre –
Amministrazione intercomunale dell'Istria; redni postopek - 2. branje.
3. Obravnava in podaja soglasje k sklepu Župana MOK o imenovanju poveljnika Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper.
4. Ustna seznanitev z aktivnostmi priprave odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča
RS o pravilnosti dela poslovanja Občine Ankaran v letu 2018.
5. Ustna seznanitev z ukrepi za varstvo in vzdrževanje javnega reda in mira v Občini Ankaran.
6. Ustna seznanitev s porabo sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
Zakona o javnih financah.
7. 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:
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
/
Sprejem dnevnega reda
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 173:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 16. redne seje, z dne 18. 5. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet S 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.

RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
/
3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

ZA
/
ZA
/
ZA
/
/
/
ZA
7

13
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PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA
Ad 1.) Potrditev zapisnika 15. 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.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 174:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 15. redne seje OS OA 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 ANGELNI
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GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
/
ZA
/
ZA
/
ZA
/
/
/
ZA
7

Ad 2.) Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – Medobčinska uprava
Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria; 2. branje
Seji se je pridružil Zoran Pejanović, ob 19:09.
NAJAVA:
Na podlagi 49a. člen 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) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list 17/15) Občinski svet Občine Ankaran sprejme
predloženi Odlok v 2. branju.
OBRAZLOŽITEV:
Obrazložitev k tej točki je podal Jani Krstić, višji svetovalec v OPS.
5

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale
dell'Istria» so v prvi obravnavi obravnavali in sprejeli v enakem besedilu Občinski svet Mestne občine Koper (v
nadaljevanju OS MOK) na seji dne 28. 1. 2021, Občinski svet Občine Piran (v nadaljevanju OS OP) na seji dne
15. 1. 2021, Občinski svet Občine Izola (v nadaljevanju OS OI) na seji dne 4. 2. 2021 in Občinski svet Občine
Ankaran (v nadaljevanju OS OA) na seji dne 2. 2. 2021.
S sprejetjem odloka v prvi obravnavi so Občinski sveti podprli ustanavljanje skupne občinske uprave s čimer
so izrazili podporo povezovanju štirih istrskih občin na področju opravljanja nekaterih upravnih in strokovnih
nalog iz občinske pristojnosti. V prvi obravnavi so bile na vseh Občinskih svetih, razen v Občinskem svetu
Občine Ankaran, podane pripombe in predlogi za spremembe odloka. Vse pripombe in predlogi so bili preučeni,
več predlogov je bilo tudi utemeljenih in so bili v pomoč pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Pri
opredeljevanju do predlogov in pripomb ter pripravi odloka za drugo obravnavo so sodelovale vse štiri občine
oz. predstavniki občinskih uprav predlog odloka je bil predstavljen in obravnavan tudi na koordinaciji županov
P.I.K.A. tako, da je predloženo gradivo usklajeno na nivoju županov – predlagateljev odloka.
V obrazložitvi predloga odloka so navedene pripombe iz prve obravnave na vseh Občinskih svetih, stališča do
predlogov in pripomb ter tudi obrazložitev posameznih sprememb in dopolnitev členov, katerih sprememba se
predlaga.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava
Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria» obravnava in sprejme v predloženem besedilu.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione
intercomunale dell'Istria« - druga obravnava – čistopis (v slovenskem in italijanskem jeziku),
Predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione
intercomunale dell'Istria« - druga obravnava z vidnimi spremembami (v slovenskem jeziku),
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.

Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 175:
1.
Občinski svet občine Ankaran sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria» v predloženem besedilu.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
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.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
/
ZA
6

10.
11.
12.
13.

RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI

/
/
/
ZA
8

13

Ad 3.) Obravnava in podaja soglasje k sklepu Župana MOK o imenovanju poveljnika 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:
Obrazložitev k tej točki je podal Jani Krstić, višji svetovalec v OPS.
Župan Mestne občine Koper je dne, 17. 2. 2021 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na spletni strani
Mestne občine Koper in na spletni strani Javnega zavoda Gasilska brigada Koper objavil javni razpis za zasedbo
delovnega mesta direktorja - poveljnika Javnega zavoda Gasilska brigada Koper. V roku določenem za prijavo
sta se prijavila dva kandidata. Na podlagi izvedenega izbirnega postopka je komisija za izvedbo izbirnega
postopka kot najustreznejšega kandidata za zasedano delovnega mesta direktorja — poveljnika Javnega zavoda
Gasilka brigada Koper, predlagala kandidata Denisa Glavino, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje.
Skladno z navedenim in ob upoštevanju določil ZLS, ki so navedena v prejšnjem poglavju (pravna podlaga), se
Občinskemu svetu občine Ankaran predlaga, da poda soglasje k sklepu Župana Mestne občine Koper imenovanju
poveljnika Javnega zavoda Gasilska brigada Koper.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Sklep Župana MOK,
Ustna informacija.

Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 176:
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu Župana MOK o imenovanju poveljnika Javnega
zavoda Gasilska brigada Koper, št. 014-3/2021/5.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
/
ZA
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI

ZA
ZA
/
ZA
/
/
/
ZA
8

13

Ad 4.) Ustna seznanitev z aktivnostmi priprave odzivnega poročila na revizijsko poročilo
Računskega sodišča RS o pravilnosti dela poslovanja Občine Ankaran v letu 2018
OBRAZLOŽITEV:
Obrazložitev poročila je podal Jani Krstić, višji svetovalec v OPS.
Računsko sodišče RS je opravilo revizijo poslovanja Občine Ankaran v letu 2018. Postopek revizije in sodelovanje
Občine Ankaran ter Računskega sodišča sta potekala korektno in konstruktivno. Upoštevajoč dejstvo, da je
Računsko sodišče za leto 2018 izreklo negativno mnenje kar enajstim od trinajstih revidiranih občin za leto
2018, Občina sprejema revizijsko poročilo z zadovoljstvom in dobronamerno. Od leta 2018 je Občina Ankaran
že izvedla številne izboljšave poslovanja ter sprejela ustrezne ukrepe in predpise, navedene v revizijskem
poročilu, druge še izvaja.
Občina Ankaran spoštuje mnenje Računskega sodišča. Pri tem izpostavlja, da zaradi togosti zakonodaje, ki ne
dopušča drugačne obravnave za že delujoče občine in občine, ki so šele začele delovati, Računsko sodišče pri
revidiranju ni moglo upoštevati ključnih okoliščin delovanja Občine Ankaran v letu 2018 in njenega statusa.
Tako je v reviziji pravilnost poslovanja občine presojana na način in po merilih, kot veljajo za občine, ki delujejo
že dvajset in več let. V primeru Občine Ankaran se revizija nanaša na leto 2018, ko je občina delovala komajda
tri leta in je šele vzpostavljala ključne občinske službe, vodila zaposlitvene postopke za zaposlitev uradnikov in
drugih javnih uslužbencev (na javne natečaje se je prijavilo preko 800 kandidatov), ob tem pa je morala z MOK
usklajevati delovanje skupnih subjektov (javnih zavodov, javnih podjetij, javnih služb...), se pogajati in
dogovarjati glede delitve skupnega premoženja, vstopati v sodne in druge spore, ki jih je na njenem območju
začela bodisi še MOK bodisi jih je zoper občino sprožila Republika Slovenija (lastninski spori), začeti postopke
za sprejem občinskega prostorskega načrta (skladno z zakonodajo s področja urejanja prostora, ki je občinam
določila rok za sprejem le-teh) ter ob vsem navedenem opravljati vse z zakonom predpisane naloge občine za
zadovoljevanje skupnih potreb občanov.
Župan je dodal dodatna pojasnila.
Upoštevajoč vse navedene okoliščine je bilo objektivno nemogoče v komajda treh letih delovanja zagotoviti vse,
kar zakonodaja nalaga občinam. Kljub temu je bilo v prvih letih delovanja občine, vključno z revidiranim letom,
zagotovljeno delovanje najpomembnejših in ključnih javnih služb, organov, predpisov in javnih programov. Ker
so zaposlitveni postopki za zaposlitev uslužbencev občine še potekali, je občina navedene dejavnosti izvajala
pretežno z zunanjimi izvajalci. Pomanjkljivosti, ki jih navaja revizijsko poročilo, se tako nanašajo na postopke,
ki jih je občina v letu 2018 šele vzpostavljala in jih objektivno ni mogla vzpostaviti prej (razna poročila, strategije,
cilji...). Poleg tega revizija kot nepravilnost v delovanju Občini Ankaran navaja tudi zadolžitev (leasing) za
izgradnjo vrtca v Ankaranu, ki pa jo je Občina Ankaran nasledila po tem, ko je leta 2010 vrtec prevzela od MOK.
Občina z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče RS v reviziji ni ugotovilo pomanjkljivosti pri velikih,
pomembnejših projektih, ki jih je občina izvajala v letu 2018 oz. še pred tem (npr. sporazumi o delitvi
premoženja, menjalna pogodba...). V naslednjih letih so bile pomanjkljivosti v poročilu odpravljene.
GRADIVO:
-

Revizijsko poročilo RS RS,
Ustna informacija.

Martina Angelini je povedala, da je poročilo RS prebrala natančno in komentirala, da se RS RS striktno drži
zakonskih določil in ocenjuje, da je precej birokratskih pomanjkljivosti in da ni upoštevano, da so bile s strani
občine v naslednjih letih napake odpravljene. Poročilo RS RS vidi kot ena etapa v delovanju občine, da se
8

določene stvari popravijo in uredijo kjer ni bilo najbolje urejeno in se vzpostavijo v skladu s predpisi iz
posameznih področij. Poudarila je tudi, da na večjih projektih niso bile zaznane nepravilnosti. Verjame, da se
bo v odzivnem poročilu tudi določene stvari odpravljene.
Župan se je zahvalil za takšno razmišljanje in za vzpodbudo. Povedal je še da so z RS RS korektno sodelovali in
da poročilo sprejema, kot dobro namerno in da se bodo zakonska neskladja odpravila. Pojasnil je da je RS RS
organ, ki bere zakon črkopisno in niti ne sme širše interpretirati zakone. Če bi opazovali širše bi vsaj v zaključnem
delu poročila lahko pričakovali, da bi zapisali, da so na poslovanje občine vplivale objektivne okoliščine, ki so
oteževale njeno poslovanje. Poročilo RS bo upoštevano in odpravile se bod vse pomanjkljivosti.
Nina Derenda je pokomentirala, da bi v poročilu pričakovala, da se upošteva začetne težave pri vzpostavitvi
delovanja občine ter da so bile pomanjkljivosti v naslednjih letih že odpravljene.
Ad 5.) Ustna seznanitev z ukrepi za varstvo in vzdrževanje javnega reda in mira v Občini Ankaran.
OBRAZLOŽITEV:
Župan je predstavil problematiko na omenjenem področju.
Občina Ankaran se pospešeno pripravlja na prihajajočo poletno sezono, ki bo iz varnostnega vidika ponovno
zahtevna. OA želi v kraj privabiti ljudi, ki bodo znali spoštovani naše vrednote, naš življenjski prostor, navede in
ne želimo sprejeti tiste, ki tega ne želijo spoštovati. Za ureditev tega področja je OA vzpostavila Oddelek za
javno varnost in zaščito, ki je zadolževan za ohranjanje javnega reda in miru. Zavedati se moramo, da so
posledice epidemije covid pri stanju duha ljudi dosti bolj kompleksne kot v lanskem letu, psihofizična kondicija
pri ljudeh bo dosti slabša in se bo odraža v latentni agresiji, ki jo ljudje sproščajo na podivjan način, z napadom
v javno infrastrukturo. Pričakujemo lahko tudi, da bo število obiskovalcev presegal zmogljivosti, ki jih ima kraj
Take prognoze niso dobre, se jih pa zavedamo in na njih pripravljamo.
Podrobnosti bo pojasnil Valdi Pucer, vodja OVZ.
V OA pripravlja Odlok o javnem redu in miru. Potrebno bo spremeniti dolgoletno prakso, da se je v Ankaranu
lahko počelo kar se je želelo. Cilj mora biti urejena in varna občina, ki nam omogoča kvaliteto bivanja.
Konkretne priprave na sezono grejo v smer urejanja prometa na državni cesti. Pri tem bo potrebno povečati
vlogo države pri urejanju tega. S strani države se pričakuje, da bo zaščititi vse občine, ki so v času turističnih
sezon preobremenjene.
Na področju varovanja premoženja se je občina odločila, da bo tako kot lani najela varnostno službo, ki je
skrbela za preprečevanje vlomov in kraje. Preprečili smo probleme z nelegalnim prenočevanjem na prostem in
preprečevali krajo poljščin. Pri zagotavljanj varnosti se poslužujemo tudi dela dijakov in študentom, ki bodo delo
opravljali v vlogi informatorjev v Krajinskem parku, da bi ljudi ozaveščali o spoštovanju okolja. S tem mlade tudi
vzgajamo v odgovorne občane.
Vse deležnike, ki delujejo na področju varnosti bomo združili in uskladili v Varnostni sosvet, da lahko z omejenimi
resursi dosegli maksimalni učinek. Bistvo je obveščanje občanov skozi vse kanale in jih ozavestiti, da lahko vsak
prispeva k varnosti in redu v kraju.
Župan je povedal, da bo vsebina naslednjega glasila Varujmo zdravje osredotočil na predstavljeno tematiko ter
da bo problematika predstavljena Varnostnemu sosvetu.
Barbara Švagelj je povedala, da je bilo na tem področju že veliko narejeno. Zaveda se, da je v času poletne
sezone pričakovati veliko število turistov oz. obiskovalcev. Pri komuniciranje je potrebno biti pozoren, da se
javnosti pove, da si ne želimo ravnanj, ki so moteča, škodljiva in nevarna, na pa da ne želimo turistov v kraju.
Pri nas so vsi dobrodošli dokler se obnašajo v skladu z zakonom in normalnim načinom obnašanja. Zaradi
povečanja števila ljudi v kraju je potrebno biti zelo strpen in tudi pri komuniciranju je potrebno izkazovat
strpnost.
Župan je dodatno pojasnil svojo prejšnjo problematiko na področju reda in miru, in sicer da imamo dvoje
različnih nagovor. Nagovor do deležnikov na strani države. Do njih je potrebno biti jasni, da z njihove strani
želimo da izvajajo svoje pristojnosti. Na drugi strani pa nagovor do ljudi, ki jih je potrebno nagovarjati h
korporativnosti in strpnosti.
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Nina Derenda se je strinjala z mnenje Barbara Švagelj, da je bilo na področju javnega reda in miru veliko
narejenega. Povedala je tudi, da je potrebno razmisliti o storitvah, ki jih ponujamo zastoj. Ljudje ne znajo ceniti
stvari, ki se jim ponuja brezplačno. Za primer je dala Bohinj, ki je enako butičen kot Ankaran in da jim je uspelo
odmakniti promet iz naselja z uvedbo višjih parkirnin in avtobusa, ki iz parkirišča pripelje v naselje.
Župan je povedal, da se s plačljivimi parkirišči skuša regulirati številčnost avtomobilov v naselju.
Nina Derenda je apelirala, da se vzpostavijo mehanizmi za reguliranje hitrosti v prometu in reguliranje vožnje v
naselju.
Župan je povedal, da je smiselno vzpostaviti stalno merjenje hitrosti v naselju in sankcioniranje kršenje
predpisov.
Valdi pucer je posebej poudaril, da bo potrebno komunicirati, da ima Ankaran omejene kapacitete sprejemanja
obiskovalcev.
GRADIVO:
-

Ustan informacija.

Ad 6.) 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:
Podrobnosti o porabi proračunske rezerve je podal Jani Krstić.
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).
Od zadnjega poročanja in od 1.4.2021 dalje občina ni izvajala porabe 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 sklada na dan 31. 3. 2021:
Poraba sredstev sklada do 18. 5. 2021:
Stanje sklada na dan 18.05.2021:

-

55.158,87 EUR
00,00 EUR
55.158,87 EUR

GRADIVO:
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, zaposlenec OPS

Ad 7.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta;
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Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud ter nanje odgovori ustno na seji ali pisno do
naslednje redne seje.
Nina Derenda je pohvalila urejanje Sv. Katarine.
Župan pojasnil, da bo ta prostor, ki leži med industrijsko, vojaško dejavnost na koncu tudi športno zaživel.
Z nakupom/menjavo nepremičnega premoženja se vzpostavljajo temelji, da bo lahko občina začela vzpostavljali
načrtovano infrastrukturo. Namen urejanja tega območja je, da se prostor uredi tako, da bo namenjen za
uporabo vsem občanom.

Seja se je zaključila ob 20:18 uri.
Zapisala

Občina Ankaran

NATAŠA MAHNE

Gregor Strmčnik

VODJA SEKRETARIATA

ŽUPAN
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