
 
 

 

 

OBČINSKI SVET ׀ CONSIGLIO COMUNALE 

ODBOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE - IL COMITATO 

PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI 

 

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 

 

ŠTEVILKA:  0320-26/2021/10 

DATUM:    14. 9. 2021 

     

V skladu s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), ter 1. odstavkom 91. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradne objave št. 50/2015) je odbor na svoji 3. dopisni 

seji, ki je bila med 15.00 dne 13. 9. 2021 do 14.00 14.9.2021 sprejel 

 

MNENJE 

 

o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-1625 »Projekt 

Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)« 
 

 
1.  

Odbor se je seznanil o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-1625 »Projekt 

Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)«. 

 
2.  

Odbor podaja pozitivno mnenje k  spremembi vrednosti projekta ter ga predlaga občinskemu svet v sprejem. 

 

 

Obrazložitev: 

Skladno s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 

sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Skladno s 1. odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran komisije in odbori sveta v okviru 

svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz 

pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Odbor se je na 3. dopisni seji odbora seznanil z naslovnim predlogom ter podal mnenje kot sledi v izreku. 

 

     

 

                                              ROBERT ZELENJAK, l. r. 
            PREDSEDNIK ODBORA 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) OB-213-1625 »Projekt Občinske ceste (Sanacija 

Vinogradniške ulice)«. 



 
 

 

 

OBČINSKI SVET ׀ CONSIGLIO COMUNALE 

ODBOR ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO - IL 

COMITATO PER LE FINANZE E IL BILANCIO 

 

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 

 

ŠTEVILKA:  0320-27/2021/10 

DATUM:    14. 9. 2021 

     

V skladu s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), ter 1. odstavkom 91. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradne objave št. 50/2015) je odbor na svoji 2. dopisni 

seji, ki je bila med 15.00 dne 13. 9. 2021 do 14.00 14.9.2021 sprejel 

 

MNENJE 

 

o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-1625 »Projekt 

Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)« 
 

 
1.  

Odbor se je seznanil o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-1625 »Projekt 

Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)«. 

 
2.  

Odbor podaja pozitivno mnenje k  spremembi vrednosti projekta ter ga predlaga občinskemu svet v sprejem. 

 

 

Obrazložitev: 

Skladno s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 

sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Skladno s 1. odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran komisije in odbori sveta v okviru 

svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz 

pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Odbor se je na 2. dopisni seji odbora seznanil z naslovnim predlogom ter podal mnenje kot sledi v izreku. 

 

     

 

                                              DAVOR ANDRIOLI, l. r. 
            PREDSEDNIK ODBORA 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) OB-213-1625 »Projekt Občinske ceste (Sanacija 

Vinogradniške ulice)«. 


