OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila v torek, 22. junija 2021, ob 19. uri,
v prostorih občinske uprave na Regentovi 2
00:

Ugotovitev sklepčnosti

Župan obvesti OS OA o napovedanih odsotnostih oziroma zadržanostih članov OS OA.
PREGLED PRISOTNOSTI:
ČLANI OBČINSKEGA SVETA

PRISOTNOST

1.
2.

RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN

DA
DA

3.

RIA

NINA DERENDA

NE

4.

RIA

DAVOR ANDRIOLI

NE

5.

RIA

BARBARA RAIČIĆ

DA

6.

RIA

ZORAN PEJANOVIĆ

DA

7.

RIA

DANIJEL RAŽMAN

NE

8.

RIA

ROBERT ZELENJAK

DA

9.
10.

RIA
RIA

ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

DA
NE

11.

SZV

FRANCI MATOZ

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
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
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

Ostali prisotni:

Uroš Košir (Locus d.o.o.) kot poročevalec pri točki 3 DR, Iztok
Mermolja kot poročevalec pri točkah 3, 4 in 11 DR, Valdi Pucer
kot poročevalec pri točki 5 DR, Elvis Vižintin kot poročevalec pri
točkah 6, 7, 8, 9 in 10 DR, Nataša Mahne kot zapisničarka in
kot tehnična 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 17. 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.
GRADIVO:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje OS OA.
2. Obravnava predloga Sklepa o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske zakonodaje.
3. Obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Ankaran – predlog za hitri postopek.
4. Podaja soglasja k prodaji nepremičnin v zemljiškoknjižni lasti javnega podjetja – azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o.
5. Seznanitev s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 845-12/2021 z dne 27. 5. 2021 o
potrditvi Poročila o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2020 ter podaji soglasja k
Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2021,
poročevalec.
6. Podaja soglasja k podpisu Pogodbe o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih
pooblastil in drugih nalog med občinami slovenske Istre in Javnim podjetjem – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
7. Seznanitev s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 014-14/2021-3 z dne 27. 5. 2021 o
sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – azienda
pubblica Marjetica Koper d.o.o.
8. Obravnava predloga Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb s komunalnimi
odpadki.
9. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020-2022.
10. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni
občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020-2022.
11. Seznanitev s porabo sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o
javnih financah.
12. 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:
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z novo 7. točko - Potrditev Sporazuma o ureditvi izvajanja skupnih
gospodarskih javnih služb.
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje OS OA.
2. Obravnava predloga Sklepa o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske zakonodaje.
3. Obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Ankaran – predlog za
hitri postopek.
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4. Podaja soglasja k prodaji nepremičnin v
zemljiškoknjižni lasti javnega podjetja –
azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.
5. Seznanitev s sklepom Občinskega sveta Mestne
občine Koper št. 845-12/2021 z dne 27. 5.
2021 o potrditvi Poročila o delu Javnega zavoda
Gasilska brigada Koper v letu 2020 ter podaji
soglasja k Programu dela s kadrovskim in finančnim
načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada
Koper za leto 2021, poročevalec.
6. Podaja soglasja k podpisu Pogodbe o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih
pooblastil in drugih nalog med občinami slovenske Istre in Javnim podjetjem – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
7. Potrditev Sporazuma o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb.
8. Seznanitev s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 014-14/2021-3 z dne 27. 5. 2021 o
sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – azienda
pubblica Marjetica Koper d.o.o.
9. Obravnava predloga Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb s komunalnimi
odpadki.
10. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020-2022.
11. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni
občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020-2022.
12. Seznanitev s porabo sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o
javnih financah.
13. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.
Odločanje o predlogih za hitri postopek

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 176:
Občinski svet Občine Ankaran točko dnevnega reda pod št. 3 obravnava po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

Sprejem dnevnega reda
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 177:
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Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 17. redne seje, z dne 22. 6. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA
Ad 1.) Potrditev zapisnika 16. 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. 178:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 16. redne seje OS OA z dne 18. 5. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

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

ZA
ZA

ZA
7

13

Ad 2.) Obravnava predloga Sklepa o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske zakonodaje
NAJAVA:
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148,
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran
sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Občinski sveti istrskih občin ugotavljajo, da predlagano oblikovanje pokrajin v delu, ki se nanaša na poseben
status zgolj Mestnih občin Ljubljana in Maribor nima strokovnih podlag oziroma je v nasprotju z vsemi
dosedanjimi izhodišči regionalnega razvoja v Sloveniji. Utemeljeno je pričakovati, da bodo naslednje faze
priprave zakonodaje s področja oblikovanja pokrajin sledile veljavnim strateškim dokumentom v Sloveniji in med
mestne občine s posebnim statusom vključilo tudi Mestno občino Koper, oziroma preko in/ali skupaj z njo, vse
istrske občine.
Mestno občino Koper je veljavna zakonodaja že prepoznala kot središče ne le nacionalnega in regionalnega
pomena, ampak tudi mednarodnega, kar izhaja tudi iz osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050
ter iz Usmeritev Ministrstva za okolje in prostor za pripravo strategije razvoja regij po letu 2020. Prostorski
razvojni dokumenti določajo, da so v Sloveniji mestna središča I., II. in III. ravni, in sicer je zaradi svoje
vključenosti v obalno in čezmejno širše mestno območje kot središče I. ravni opredeljen tudi Koper.
Zaradi številnih skupnih izhodišč se območje Mestne občine Koper, Občine Izola, Občine Piran in Občine Ankaran
razvija kot enotna, skupna regija (pokrajina), ki jo povezujejo geografske značilnosti (morje), skupno urejanje
infrastrukture, skupna razvojna politika, multikulturnost, in območje, na katerem živi avtohtona italijanska
narodna skupnost , ki svoje z ustavo zagotovljene pravice uresničujejo v teh občinah. Rezultati delovanja v
obstoječih formalnih in neuradnih oblikah sodelovanja nakazujejo potrebo po reguliranju širšega urejanja
posameznih javnih zadev v okviru pokrajine Istra - Istria, pri čemer Mestna občina Koper deluje kot središče.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Predlog skupnega sklepa občin PIKA,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Gregor Strmčnik, župan.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 179:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o mnenju istrskih občin k osnutkom pokrajinske
zakonodaje kot v predloženem besedilu.
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2. Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
13

Ad 3.) Obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Ankaran – predlog za hitri postopek
NAJAVA:
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27.
člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19,
30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami
komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 17. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15)
Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji Odlok.
OBRAZLOŽITEV:
Občina Ankaran že ima sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 64/19) na podlagi državnih predpisov, vendar so,
upoštevaje določb ZUreP-2 in Uredbe, občine zavezane k sprejetju novih podlag za odmero komunalnega
prispevka po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta. Iz navedenega razloga se odlok ponovno sprejema,
vsebinsko pa v njemu ni bistvenih sprememb, ki bi vplivale na samo višino odmerjenega komunalnega
prispevka. Odlok se delno tudi uskladi z novo zakonodajo.
Sprejem odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo bo še naprej
vzpostavljal možnost odmere komunalnega prispevka novograditeljem na opremljenih zemljiščih, sklepanje
pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji, ali odmerjati komunalni prispevek za načrtovano novo
komunalno opremo.
GRADIVO:
-

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

-

Uroš Košir (Locus d.o.o.), Iztok Mermolja, direktor OU.
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ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 180:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran v predloženem besedilu.
2. Ta sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

Ad 4.) Podaja soglasja k prodaji nepremičnin v zemljiškoknjižni lasti javnega podjetja – azienda
pubblica Marjetica Koper d.o.o.
NAJAVA:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-I, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE)), ter 17. člena
Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-I, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE in 175/20) Občinski svet Občine
Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Občina Ankaran, Mestna občina Koper ter Marjetica Koper d.o.o. sklepajo kupoprodajno pogodbo z Republiko
Slovenijo glede nepremičnin s parcelnima številkama 878/51 in 878/52 obe k.o. 2594 Ankaran, do 1/3;
Parceli sta situirani vzdolž Železniške ceste Koper-Ankaran, ki poteka preko mostu Bonifika ter dalje po nasipu
do krožišča-rondoja in na njej stojijo gradbeno inženirski objekti (nasutje, fekalni kolektor in vodovod).
Nepremičnini ležita na območju predvidene gradnje zunanjega kamionskega terminala pristanišča Koper
(območje I), ki ga ureja Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za
mednarodni promet v Kopru, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 48/11.
Republika Slovenija in Občina Ankaran sta dne 27.11.2020 že sklenili prodajno pogodbo za dosego javne koristi
MzI št. 2430-20-100090, s katero je Občina Ankaran na prvo pogodbeno stranko prenesla lastninsko pravico na
parc. št. 878/51 in 878/52 obe k.o. 2594 Ankaran, do 2/3,
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Nepremičnini se nahajata na območju Občine Ankaran, pri čemer pa med Mestno občino Koper, Občino Ankaran
in družbo Marjetica Koper d.o.o., ki je ZK lastnica predmeta prodaje, še niso urejena vsa razmerja vezana na
lastništvo nepremičnin in deleže lokalnih skupnosti na javni infrastrukturi, ki je predmet te pogodbe, zato kot
sopodpisnici pogodbe nastopata tudi Mestna občina Koper in Občina Ankaran.
Kupnino oz. odškodnino se Republika Slovenija zaveže plačati na račun Marjetice Koper, ki bo prejeta sredstva
kupnine dolžna obdržati ali izplačati (izročiti) upravičenemu prejemniku, vse kot bo določeno v sporazumu
sklenjenim med Javnim podjetjem - Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., Mestno občino Koper in
Občino Ankaran ali v pravnomočni sodni odločbi (oz. sodni poravnavi), iz katere bo izhajalo, kdo je upravičen
do kupnine oz. odškodnine iz naslova prodaje nepremičnin, ki sta predmet te pogodbe.
S to pogodbo se ne prenaša lastništvo na tam stoječih komunalnih vodih, dodatno pa se ustanavljajo služnostne
pravice za obratovanje, vzdrževanje, rekonstrukcijo in nadzor komunalnih vodov.
GRADIVO:
-

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

-

Iztok Mermolja, direktor OU.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 181:
1. Občinski svet Občine Ankaran soglaša s prodajo solastniškega deleža do 1/3 na nepremičninah s
parc. št. 878/51 in 878/52 k.o. Ankaran, za kupnino v višini 53.627,30 €
2. Občinski svet Občine Ankaran soglaša, da javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o. sklene pogodbo o
prodaji solastniškega deleža do 1/3 na nepremičnem premoženju, parc. št. 878/51 in 875/52 k.o.
Ankaran, za ceno 53.627,30 €, brez pripadajočih davkov, z Republiko Slovenijo, za realizacijo
državnega prostorskega načrta (DPN) za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni
promet v Kopru.
3. Ta sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

9

Ad 5.) Seznanitev s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 845-12/2021 z dne 27.
5. 2021 o potrditvi Poročila o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2020 ter podaji
soglasja k Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada
Koper za leto 2021
OBRAZLOŽITEV:
Mestna občina Koper je 4.6.2021 Občini Ankaran poslala v soglasje sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper
št. 845-12/2021 z dne 27.5.2021 o potrditvi Poročila o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2020
ter podaji soglasja k Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2021.
Ker Občina Ankaran v zakonskem 15 dnevnem roku od prejema poziva ni načrtovala ali izvedla seje občinskega
sveta na kateri bi se lahko opredelila glede poslanih aktov, je Občina Ankaran Mestni občini Koper dne 10.6.2021
sporočila, da ne odreka soglasja k predloženim aktom.
Skladno z navedenim in ob upoštevanju določil ZLS, ki so navedena v prejšnjem poglavju (pravna podlaga), se
Občinski svet občine Ankaran seznani s podajo soglasja k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper št.
845-12/2021 z dne 27.5.2021 o potrditvi Poročila o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2020 ter
podaji soglasja k Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za
leto 2021.
GRADIVO:
-

Sklep OS MOK
Poročilo o delu GBKP 2020,
Program dela GBKP 2021.
POROČEVALEC:
Valdi Pucer, vodja OVZ

-

Ad 6.) Podaja soglasja k podpisu Pogodbe o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri
izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog med občinami slovenske Istre in Javnim podjetjem –
Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
NAJAVA:
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), Odloka o oskrbi s pitno
vodo (Uradne objave PN, št. 33/2002 in Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.
o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. (Uradne objave PN, št. 24/98 in Ur.l. RS, št. 41/2010)
Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Zaradi uveljavitve Slovenskega računovodskega standarda SRS 35 (kasneje SRS 32) in relevantne zakonodaje
so v RVK uskladili računovodska pravila, vezana na sredstva v upravljanju do 1. 1. 2010 in v skladu s SRS 35
prenesli infrastrukturo v poslovne knjige občin ustanoviteljic, občine pa so dale s tem dnem infrastrukturo RVKju
v najem, uporabo in vzdrževanje. Podrobnejša pravila glede pravic in obveznosti, vezanih na predmet najema
ter na obračunavanje in plačevanje najemnine so bila določena leta 2010 s Pogodbo o najemu, uporabi in
vzdrževanju javne infrastrukture in do danes še z aneksi od 1-8.
Pogodba iz 2010 z aneksi 1-8 v poglavju XIII. Izvajanje javnih pooblastil v upravnih zadevah, ki zadevajo
infrastrukturo v najemu določa, da so občine javnemu podjetju z odlokom podale javno pooblastilo v upravnih
zadevah in jih v podrejenih členih analitično našteva. V pogodbi je določeno (42. in 49. člen), da javno podjetje
zaračuna stroške vodenja analitičnih evidenc in izvrševanja javnih pooblastil občinam. Pogodbeni znesek se
določi skladno s poslovnim načrtom družbe in proračuni občin.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
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-

Predlog pogodbe,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Elvis Vižintin, vodja OGD.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 182:
1. Občinski svet Občine Ankaran potrdi Pogodbo o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri
izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog v predloženem besedilu.
2. Ta sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

Ad 7.) Potrditev Sporazuma o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb
NAJAVA:
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in prvega odstavka 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) Občinski
svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Občini ugotavljata, da na območju MOK in OA opravlja določene gospodarske javne službe varstva okolja javno
podjetje Marjetica Koper d.o.o., in sicer se na območju OA, na nepremičninah s parc. št. del 877/22, del 880/9,
878/57, 878/8, 878/60, 877/23, vse k.o. Ankaran, nahaja centralna čistilna naprava - Centralna čistilna naprava
Koper (CČN Koper), za čiščenje komunalnih odpadnih voda Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine
Ankaran, in na območju OA, na nepremičninah s parc. št. 878/61, delu 880/9 in delu 877/22, vse k.o. Ankaran,
nahaja zbirni center za odpadke – Zbirni center Sermin za ravnanje z odpadki za MOK in OA.
Občini soglašata, da bosta gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih voda še naprej izvajali
skupaj.
11

MOK in OA se dogovorita, da centralna čistilna naprava - Centralna čistilna naprava Koper (CČN Koper), ki se
uporablja za MOK, OA in Občino Izola, ostaja na obstoječi lokaciji na območju OA ter se tudi v prihodnje na
obstoječi lokaciji na območju OA zagotavlja prostor za gradnjo in razvoj centralne čistilne naprave za čiščenje
komunalnih odpadnih voda za MOK in OA.
MOK in OA se dogovorita, da se infrastruktura za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb v zvezi z
ravnanjem z odpadki za MOK in OA uredi na novi lokaciji, zunaj območja OA, ter, da se trenutni zbirni center
odpadkov - Zbirni center Sermin, ki se nahaja na območju OA, preseli na novo lokacijo, takoj ko bo nova lokacija
določena in ustrezno opremljena, urejena ter pridobljena vsa dovoljenja za vzpostavitev novega zbirnega centra
odpadkov.
GRADIVO:
-

Sporazum o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb,
POROČEVALEC:

-

Gregor Strmčnik, župan.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 183:
1. Potrdi se Sporazum o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb, št.0312-0002/2021,
sklenjen dne 22.06.2021 med Mestno občino Koper in Občino Ankaran.
2. Ta sklep začne veljati takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

Ad 8.) Seznanitev s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 014-14/2021-3 z dne 27.
5. 2021 o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega
podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.
OBRAZLOŽITEV:
Mestna občina Koper je 4.6.2021 Občini Ankaran poslala v soglasje sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper
št. 014-14/2021-3 z dne 27.5.2021 o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja
javnega podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.
12

Ker Občina Ankaran v zakonskem 15 dnevnem roku od prejema poziva ni načrtovala ali izvedla seje občinskega
sveta na kateri bi se lahko opredelila glede poslanih aktov, je Občina Ankaran Mestni občini Koper dne 10.6.2021
sporočila, da ne odreka soglasja k predloženim aktom.
Skladno z navedenim in ob upoštevanju določil ZLS, ki so navedena v prejšnjem poglavju (pravna podlaga), se
Občinski svet občine Ankaran seznani s podajo soglasja k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper št.
014-14/2021-3 z dne 27.5.2021 o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja
javnega podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.
GRADIVO:
-

Sklep OS MOK.
POROČEVALEC:

-

Elvis Vižintin, vodja OGD

Ad 9.) Obravnava predloga Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb s
komunalnimi odpadki.
NAJAVA:
Na podlagi 21. in 29. 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 in 30/18) in 2. odstavka 17. člena
Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
S Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: Pravilnik), ki se
uporablja tudi za območje Občine Ankaran, se določa način obračunavanja storitev gospodarskih javnih služb s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se obračunava vsem uporabnikom storitev.
Mestna občina Koper je sprejela Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tarifnem sistemu za obračun
storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer je 5. člen pravilnika do zdaj določal, da se
komunalni odpadki za sobodajalce obračunajo mesečno glede na kapacitete in ne glede na konkretne nočitve.
5. člen pravilnika se je glasil: »Uporabniki, ki opravljajo sobodajalsko dejavnost za turiste in/ali študente, morajo
v času opravljanja dejavnosti naročiti ustrezno dodatno prostornino posod. V nasprotnem primeru je izvajalec
upravičen obračunati maksimalno prostornino posod glede na zmogljivost objekta za celotno obdobje izvajanja
dejavnosti, in sicer na podlagi števila oseb ob polni zasedenosti za ves čas opravljanja dejavnosti s smiselno
uporabo določila o minimalni količini storitve iz prvega odstavka tega člena.«
V Kopru je s strani sobodajalcev prišla pobuda za ustreznejši obračun komunalnih odpadkov glede na izvajanje
njihove dejavnosti, in sicer glede na dejansko zasedenost, zato je bil 5. člen dopolnjen tako, da sta bila dodana
drugi in tretji odstavek: »Izvajalec javne službe lahko za namen obračuna storitev sobodajalcem (ki sobodajalsko
dejavnost opravljajo kot fizične osebe ali s.p.-ji do 15 ležišč) uporabi podatke o številu nočitev, ki mu jih v ta
namen posreduje pristojna občinska služba.
V primerih iz prejšnjega odstavka se obračun storitev izvede na podlagi stroška ene dodatne osebe (v
gospodinjstvu) na mesec, preračunanega na sorazmerni dnevni znesek (upoštevaje 31 dni), dobljeni znesek pa
pomnoži s številom nočitev, za vse dodatne osebe.«
Občina Ankaran je bila seznanjena s spremembo pravilnika in se je odločila, da začne postopek sprejemanja
lastnega pravilnika, ki bi urejal omenjeno področje. Sprejem pravilnika je smiselna, saj se bo s tem določal način
obračunavanja storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se obračunava
vsem uporabnikom storitev, in sicer glede na specifike lokalnega okolja Občine Ankaran.
Župan zato predlaga Občinskemu svetu Občine Ankaran, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v
predloženem besedilu.
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GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
5 odstavek 52. člena Poslovnika OS OA UL. RS 50/2015
POROČEVALEC:

-

Elvis Vižintin, vodja OGD.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 184:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem besedilu.
2. Ta sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

Ad 10.) Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje
2020-2022.
NAJAVA:
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in prvega odstavka 5.
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, s spremembami) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
V skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16. 11. 2012, s spremembami, v nadaljevanju Uredba) se je
izdelalo Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 - 2023 (v nadaljevanju Elaborat).
Trenutno se zaračunavajo cene po Elaboratu o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode 2018 - 2020. V spremembo Elaborata je potrebno zaradi poteka le14

tega in povišanih pomembnih vhodnih stroškov, ki so potrebni za kontinuirano in nemoteno delovanje obvezne
občinske GJS varstva okolja - odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Predloženi elaborat vsebuje enotne cene storitev ter omrežnine za Mestno občino Koper in Občino Ankaran.
Glede na trenutno in (pričakovano) stanje na področju porasta stroškov zaradi prevzema odpadkov, kateri
nastajajo v procesih odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode menimo, da so cene,
predložene v tem elaboratu, primerljive s cenami izvajanja storitev na primerljivih območjih v Republiki Sloveniji.
GRADIVO:
-

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

-

Elvis Vižintin, vodja OGD.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 185:
1. Potrdi se Elaborat Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. - s. r. l. o oblikovanju cen storitev
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in
Občini Ankaran za obdobje 2021 - 2023.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7
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Ad 11.) Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021-2023
NAJAVA:
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in prvega odstavka 5.
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, s spremembami) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
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OBRAZLOŽITEV:
V skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16. 11. 2012, s spremembami, v nadaljevanju Uredba) se je
pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini
Koper in Občini Ankaran (v nadaljevanju Elaborat).
Predlagani Elaborat je narejen na triletnem obračunskem obdobju. Skladno z 8. členom Uredbe so v novi
predračunski ceni zajeti vsi predvideni stroški za obdobje 2021-2023, poleg tekočih stroškov so zajeti tudi vsi
stroški povezani s planiranimi nabavami novih osnovnih sredstev. Medtem, ko kalkulativni element cene storitve
javne službe niso reprezentanca, sponzorstva, donacije ter morebitne globe.
Predloženi elaborat vsebuje enotne cene storitev ter infrastrukture za Mestno občino Koper in Občino Ankaran.
GRADIVO:
-

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

-

Elvis Vižintin, vodja OGD.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 186:
1. Potrdi se Elaborat Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. - s. r. l. o oblikovanju cen storitev
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje
2021 - 2023.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 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

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
7

13

16

Ad 12.) Seznanitev s porabo sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena Zakona o javnih financah
NAJAVA:
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 — uradno prečiščeno besedilo, 14/13
— popr., 101/13, 55/15 — ZFisP, 96/15 — ZIPRS1617 in 13/18) ter 8. člena Odloka o proračunu Občine Ankaran
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se Občinski svet seznani s predloženim poročilom.
OBRAZLOŽITEV:
49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek,
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 31.05.2021:
Poraba sredstev sklada do 31.05.2021:
Stanje sklada na dan 31.05.2021:

50.929,03 EUR
20.000,00 EUR
8.334,80 EUR
1.876,76 EUR
57.387,07 EUR

GRADIVO:
-

Poročilo 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),
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Iztok Mermolja, direktor OU

Ad 13.) 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.
Podžupanja mag. Martina Angelini predlaga uvedbo sejnin za člane občinskega sveta.
Seja se je zaključila ob 21:40 uri.
Zapisala

Občina Ankaran

NATAŠA MAHNE

Gregor Strmčnik

VODJA SEKRETARIATA

ŽUPAN
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