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Z A P I S N I K  -  S C E N O S L E D  

 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila v torek, 20. julija 2021, ob 19. uri,  

v prostorih občinske uprave na Regentovi 2 

 

00: Ugotovitev sklepčnosti 

 

Skladno s 39. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015) je ob odsotnosti 

župana za predsedovanje oziroma za vodenje seje občinskega sveta pooblaščena podžupanja Barbara Švagelj. 

Vsepovsod kjer se v nadaljevanju besedila pojavlja termin »župan« se skladno z navedenim ta termin nanaša 

na prej imenovano. 

 

Župan obvesti OS OA o napovedanih odsotnostih oziroma zadržanostih članov OS OA. 

 

PREGLED PRISOTNOSTI: 

 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA NE 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN NE 

8. RIA ROBERT ZELENJAK DA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC NE 

11. SZV FRANCI MATOZ NE 

12. ZA IVAN KLUN NE 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ 13 8 

 

 

Vabljeni člani Občinskega sveta OA: Župan: GREGOR STRMČNIK. 

Člani občinskega sveta: 

BARBARA ŠVAGELJ 

ZVEZDAN RAŽMAN 

NINA DERENDA 

DAVOR ANDRIOLI  

BARBARA RAIČIĆ 

ZORAN PEJANOVIĆ  

DANIJEL RAŽMAN 

ROBERT ZELENJAK 

ZDENKA STEVANOVIĆ 
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OTMAR PIŠČANC 

FRANCI MATOZ  

IVAN KLUN 

mag. MARTINA ANGELINI 

  

 

 

Ostali prisotni: 

 

Iztok Mermolja kot poročevalec pri točkah 2 in 4 DR, Nataša 

Mahne kot zapisničarka in kot tehnična podpora pri izvedbi 

seje. 

 

 

Ugotovi se, da je prisotnih _8_ članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 18. 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 17. redne seje OS OA.  
2. Obravnava predloga soglasja k podpisu pogodbe za nakup nepremičnin na območju ŠRP Sv. Katarina, 
3. Obravnava predloga potrditve skupne kandidatne liste za Razvojni svet regije Istra – Brkini – Kras, 
4. Seznanitev s porabo sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o 

javnih financah, 
5. 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: 

 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje OS OA.  
2. Obravnava predloga soglasja k podpisu pogodbe za nakup nepremičnin na območju ŠRP Sv. Katarina. 
3. Obravnava predloga potrditve skupne kandidatne liste za Razvojni svet regije Istra – Brkini – Kras. 
4. Obravnava predloga kandidata za člana Komisije za strateški razvoj Nadzornega sveta Luke Koper d.d. 

5. Seznanitev s porabo sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o 

javnih financah. 
6. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.  

 

 
Odločanje o predlogih za hitri postopek 
/ 

 

Sprejem dnevnega reda 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 187: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi razširitev dnevni red 18. redne seje z dne 20. 7. 2021. 
 

 

GLASOVANJE: 
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Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 
 

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 

 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 17. 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. 

 
Mag. Martina Angelini je podala pripombo, da v zapisniku 18. redne seje, pri posameznih točkah dnevnega reda 

niso navedeni poročevalci in razpravljalci, s kratko vsebino razprave, zato prosi, da se v posameznih delih 
zapisnik dopolni.   

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 188: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 17. redne seje OS OA z dne 22. 6. 2021, ki se ga dopolni s 
pripombami in navedbami  razpravljavcev in poročevalcev pri posameznih točkah  in čistopis prejmejo po 

elektronski pošti.   

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 
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7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 

 
 

 
 

Ad 2.) Obravnava predloga soglasja k podpisu pogodbe za nakup nepremičnin na območju ŠRP 
Sv. Katarina 

 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 5. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 8. in 17. člen Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS št. 17/2015) Občinski 

svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Obrazložitev predloga podpisa pogodbe za nakup nepremičnine je podal Iztok Mermolja, direktor OU. 

 
Skladno s strateškim delom OPN OA se na območju Sv. Katarine načrtuje razvoj športno rekreacijskih dejavnosti. 

Skladno z navedenim je na območju Sv. Katarine predvidena ureditev športne in druge javne infrastrukture. 

Občina Ankaran ni lastnica vseh zemljišč na katerih je predvidena ureditev celovitega športnega parka zato za 
ureditev le-tega mora pridobiti lastništvo na še preostalih nepremičninah.  

 
Skladno z OPN OA nepremičnine ležijo v enoti urejanja prostora AO-11 ter imajo določeno namensko rabo 

območje stavbnih zemljišč in podrobnejšo namensko rabo Posebna območja (B) oz. športni centri (BC) ter 

skupaj s celotnim športno rekreacijskim parkom Sv. Katarina (ŠRP Sv. Katarina) predvidene ureditve lokalnega 
pomena (športni park s spremljajočo infrastrukturo in objekti), ki jih bo podrobneje določil občinski podrobni 

prostorski načrt.  
 

 

Lastnik nepremičnin (Inan d.o.o.) s parc. št. 1215/2, 1212/3 in 1212/4, vse k.o. Oltra, je v marcu 2020 podal 
vlogo na Občino Ankaran glede uveljavljanja predkupne pravice občine na teh nepremičninah. Občina je izrazila 

interes za uveljavljanje predkupne pravice in zahtevala predložitev popolne ponudbe, ki bi jo sprejela in bi na 
podlagi tega lahko sklenili prodajno pogodbo. Lastnik je nato odstopil od prodaje oziroma ni posredoval popolne 

ponudbe, saj je prišlo do sprememb v lastniški strukturi podjetja, nov večinski lastnik pa ni več soglašal s 
prodajnimi pogoji.  

 

Zaradi posebne (edinstvene) lege nepremičnin (priobalni pas, neposredno ob morju, v bližini naravne vrednote 
- obrežno močvirje Sv. Nikolaja ter neposredno na vhodu in ob ŠRP Sv. Katarina) ter zaradi celovitega urejanja 

zaokroženega športno rekreacijskega parka ŠRP Sv. Katarina s skupnim javnim natečajem in OPPN (skupno za 
EUP AO-11 in LU-01/01 – obe območji podrobnejšo namensko rabo športni park (BC) - namenjenemu za športne 

dejavnosti z objekti družbene infrastrukture) Občina Ankaran ureditev lokalnega pomena ne more umestiti in 

urediti na drugih nepremičninah. Občina predmetne nepremičnine tako potrebuje za namen izgradnje in urejanja 
družbene in gospodarske javne infrastrukture in sicer celovite ureditve športno rekreacijskega  parka in 

lokalnega pristanišča s spremljajočo infrastrukturo in objekti. 
 

Lastnik nepremičnin Inan d.o.o. se je v letu 2021 ponovno odločil za prodajo predmetnih nepremičnin ter Občini 
Ankaran ponovno podal ponudbo za odkup nepremičnin in z dopisom z dne 8. 3. 2021. V ponudbi je lastnik 

navedel, da so bile skladno s cenitvijo sodne izvedenke mag. Alenke Urnaut dne 22. 9. 2020 nepremičnine 

ocenjene na 1.183.500,00 EUR ter da na podlagi tega nepremičnine ponuja v nakup občini po vrednosti 
1.200.000,00 EUR. Na podlagi tako podane ponudbe se je Občina Ankaran z lastnikom od marca do julija 

pogajala o vseh sestavinah prodajne pogodbe ter dosegla dogovor o prodaji vseh nepremičnin (s pripadajočimi 
objekti) po kupnini 1.050.000,00 EUR.  
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Za ugotovitev tržne vrednosti nepremičnin in spoštovanja načela gospodarnosti pri nakupu le-teh je občina 

naročila cenitev nepremičnin, ki sta jo za občino izdelala sodna cenilca Peter Gorjanc in Sebastjan Rozman. 
Skladno z navedeno cenitvijo, ki jo je naročila občina, je tržna vrednost vseh nepremičnin skupaj z objekti 

1.288.056,14 EUR.  
 

Skladno z vsem navedenim ter upoštevajoč dodatne obrazložitve, ki jih je predlagatelj pripravil k predlogu sklepa 

in k osnutku pravnega posla, se občinskemu svetu predlaga podajo soglasja k podpisu pogodbe za nakup 
nepremičnin na območju ŠRP Sv. Katarina. 

 
Mag. Martina Angelini je želela, da se na grafiki pokaže meja državnega prostorskega načrta ter vprašala kaj se 

dogaja na območju Sv. Katarina. OPN ne dovoljuje športnih objektov le za vodne športe.  

 
Iztok Mermolja je pojasnil, da je to območje skupnega urejanja. Trenutni DPN dopušča le aktivnosti vodnih 

stroškov vendar ob soglasju vlade je mogoče izvajati tudi druge aktivnosti, ki bi bile izbrane na podlagi izvedbe 
javnega natečaja, s katerim se išče najboljše strokovne rešitve glede načrtovanja in bi na podlagi tega sprejeli 

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki dopušča pridobitev gradbenega dovoljenja.   
 

Mag. Martina Angelini je vprašala kdaj se bodo uporabljale športne površine na Sv. Katarini, kot so igrišče  

 
Iztok Mermolja je pojasnil, da  so v postopku gradbenega inšpektorja dva objekta, ureditev  igrišča za odbojko 

in postavitev zabojniki za nogometaše. Na izdani odločbi se je Občina Ankaran pritožila in čaka odgovor drugo 
stopenjskega organa. Ne glede na to je Občina Ankaran izvedla aktivnosti, da se pridobi gradbeno dovoljenje 

za legalizacijo objektov in pripravlja podlage za lokacijsko preveritev za začasno rabo in s tem bi vzpostavili 

pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi za druge objekt.   
 

 
GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Predlog pravnega posla, 

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

 
POROČEVALEC: 

 

- Iztok Mermolja, direktor OU OA. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 189: 
 

  

1. Občinski svet občine Ankaran podaja soglasje k osnutku besedila pravnega posla za nakup 

nepremičnin s parc. št. 1215/2, 1212/3 in 1212/4, vse k.o. Oltra.  

2. Ta sklep začne veljati takoj. 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 
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9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 

 

Ad 3.) Obravnava predloga potrditve skupne kandidatne liste za Razvojni svet regije Istra – 
Brkini – Kras 

 
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 predloga potrditve skupne kandidatne liste za Razvojni svet regije Istra – Brkini – Kras je podala 

Barbara Švagelj, podžupanja.  

 

Ob izteku programskega obdobja 2014-2020 se zaključuje tudi mandat članic in članov Razvojnega sveta regije 

(RSR) Istra-Brkini-Kras. Zato je Regionalna razvojna agencija Istra-Brkini-Kras (RRA) začela postopek 

oblikovanja novega.  

 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 

določa način imenovanja predstavnikov različnih sektorjev v RSR in njihovo potrditev. Občinski sveti so najprej 

predlagali predstavnike občin za RSR Istra-Brkini-Kras, po oblikovanju skupne liste kandidatov pa morajo 

občinski sveti odločati o njeni potrditvi.  

 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) v 11. 

in 12. členu opredeljuje RSR kot organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Glavne 

naloge RSR so skladno s prvim odstavkom 12. člena ZSSR-2: vodenje in usmerjanje priprave regionalnega 

razvojnega programa ter njegovo sprejetje, sodelovanje z regijami drugih držav na področju regionalnega 

razvoja, sklepanje dogovorov za razvoj regije (s katerimi se uresničuje regionalni razvojni program), 

sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu (usklajevalnem procesu med upravičenci projektov iz dogovora 

za razvoj regije in državo), spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj 

regije. 

 

ZSRR-2 določa članstvo v RSR, ki ga sestavljajo predstavniki občin, regijskega gospodarstva (gospodarskih, 

obrtnih in drugih zbornic ter združenj) in nevladnih organizacij. Kandidate za predstavnike občin predlaga 

občinski svet izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih 

organizacij predlagajo njihovi organi oz. organi zbornic in nevladnih organizacij s sedežem v regiji. Skladno z 

drugim odstavkom 11. člena ZSRR-2 mora biti število predstavnikov občin v RSR enako številu predstavnikov 

gospodarstva. Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od četrtine 

števila predstavnikov občin. Število članov RSR določi svet regije (Svet regije Istra-Brkini-Kras sestavljajo 

županje in županih osmih občin v regiji ter predstavnik italijanske narodne skupnosti). V RSR Istra-Brkini-Kras 

je bilo doslej osem predstavnikov občin in osem predstavnikov gospodarstva, predstavnik italijanske narodne 

skupnosti in Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. v imenu območnega razvojnega partnerstva.  

 

Drugi odstavek 11. člena ZSSR-2 določa, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, 

če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.  

 

Svet regije Istra-Brkini-Kras je na 1. korespondenčni seji v letu 2021, ki se je zaključila 8. 4. 2021, s sklepom 

št. 1 predlagal občinskim svetom v sprejem predloženo listo kandidatov za RSR. 

 

GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
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- Ustna informacija. 

 
POROČEVALEC: 

 
- Barbara Švagelj, podžupanja. 

 

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.  
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 190: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran potrjuje predloženo skupno kandidatno listo za Razvojni svet regije 
Istra – Brkini – Kras za programsko obdobje 2021-2027. 

 

2. Sklep velja takoj. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 

 
Ad 4.)  Obravnava predloga kandidata za člana Komisije za strateški razvoj Nadzornega sveta Luke 

Koper d. d. 
 

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) je Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji 

Sklep.  

OBRAZLOŽITEV: 

Obrazložitev predloga kandidata za člana Komisije za strateški razvoj Nadzornega sveta Luke Koper d. d.  

Občina Ankaran je s strani Luke Koper d. d. dne 13.7.2021 prejela obvestilo, da je Nadzorni svet Luke d. d. na 

39. seji z dne 12. 7. 2021 ob imenovanju komisij nadzornega sveta, imenoval Komisijo za strateški razvoj s 

predlogom, da v zadevni komisiji deluje tudi zunanji član.  
  

Hkrati z obvestilom je bil podan poziv, da v roku 8 dni občina poda predlog za kandidata – zunanjega člana 
Komisije za strateški nadzor. O morebitnem imenovanju bo Nadzorni svet Luke Koper odločal na naslednji seji.  
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Skladno s 3. odstavkom 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občina Ankaran, občinski svet lahko odloča o 

razširitvi dnevnega reda, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je zadeva take narave, da je takojšnja 
obravnava nujna in če je gradivo tako pripravljeno, da se lahko člani občinskega sveta brez poprejšnjih priprav 

o zadevi odločijo. Ker je v pozivu Luke Koper d. d. določen 8-dnevni rok za predlog, je predlagana razširitev 
dnevnega reda zaradi pravočasnega posredovanja predloga kandidata.  

 

 
GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Poziv za podajo predloga za zunanjega člana Komisije za strateški razvoj nadzornega sveta Luke Koper, 

d. d. 
- Ustna informacija. 

 
POROČEVALEC: 

 
- Barbara Švagelj, podžupanja. 

 

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.  
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 191: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran za kandidata za člana Komisije za strateški razvoj Nadzornega sveta 
Luke Koper d. d. predlaga župana Gregorja Strmčnika.  

 

2. Sklep velja takoj. 
 

 

GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 
 

Ad 5.) 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. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Obrazložitev porabe sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih 

financah.  
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:                                          50.929,03 EUR  
Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2021:                                 20.000,00 EUR 

Izločena sredstva v rezervni sklad do 30.06.2021:                                 10.001,76 EUR 
Poraba sredstev sklada do 30.06.2021:                                              1.984,761 EUR 

Stanje sklada na dan 30.06.2021:                                             58.946,08 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 
 

Mag. martina Angelini je vprašala iz katerega se krijejo stroški testiranja, ki se tedensko opravljajo na sedežu 

občine.  
 

Iztok Mermolja je pojasnil, da so v poročilu prikazani stroški, ki se krijejo za poveljnika CZ, ki sodeluje na 

testiranju, ostale stroške krije država.  

Barbara Švagelj je pojasnila, da glede na sprejete ukrepe se bo razmislilo o nadaljnjem izvajanju testiranja.  

 
Ad 6.) 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. 

 
Mag. Martina Angelini je povedala, da se je z direktorjem pogovarjala glede novega parkirnega režima na 

parkirišču nad bolnišnico Valdoltra. Pripomnila je, da se na Občinskem svetu ni razpravljajo o upravljanju tegga 

parkirišča. Opozorila je, da pri vstopu na parkirišče se zahteva posredovanje osebnih podatkov, vpogled v 
dokumente, ki dokazujejo, da ima uporabnik zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu oz. bolnišnici Valdoltra. 

Predlagala je, da se za naprej razmisli o nudenju parkirišča za zaposlenem ker se s tem zmanjšujejo prosta 
parkiran mesta za občane, ki obiskujejo plažo v Valdoltri.  

 
Iztok Mermolja  je pojasnil, da v lanskem letu to parkirišče ni bilo vključeno v sistem plačljivih parkirišč, ker je  

namenska raba kmetijsko zemljišče. Zaradi tega je prihajalo do zapletov pri uporabi tega parkirišča, prihajalo je 

do konfliktnih situacij med uporabniki ter na njem so parkirali avtokampi in v njih tudi prenočevali. Zato je v 
letu 2021 prišlo do uvedbe novega režima. Bolnišnica Valdoltra in Občino Ankaran sta se dogovorili za uvedbo 

usmerjanja in nadzor nad parkiranjem z namenom, da se uporabnikom zdravstvenih storitev in zaposlenim 
zagotovi parkirišča.  

 

Z bolnišnico Valdoltro je bilo dogovorjeno, da se obisk pri zdravniku ne preverja na podlagi dokumentov ampak, 
da na parkirišče izpusti na  podlagi zaupanja. Dogovor velja za čas poletne sezone in se bo za naprej potrebno 

dogovoriti za drugačen režim. Podal je mnenje, da je očitno prišlo do šuma v komunikaciji in da bo v prihodnjih 
dneh ponovno posredovano navodilo, da se v osebne podatke ne pogleduje.  
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Mag. Martina Angelini je vprašala zakaj se ne vzpostavi parkirišče na parceli kjer je bil kajak.  

 
Iztok Mermolja je pojasni, da je bilo rečeno, da se pod Jadransko cesto čim manj parkira ter da je parkirišče v 

lasti RS v upravljanju OBV. 
 

Barbara Švagelj je povedala, da je prioriteta  da se parkiranje zagotovi za uporabnike in zaposlence ambulant. 

 
Zvezdan Ražman se je strinjal, da je parkirišč v Ankaranu premalo in da je vedno težje zagotoviti zadostno 

število parkirišč za vse obiskovalce kraja.  
 

Barbara Švagelj je povedala, da podlag za drugačno prometno ureditev nimamo. Za zmanjšanje prometa 

prihajajo pobude tudi iz strani prebivalcev sosednjih občin, že večkrat so podali pobude za brezplačni avtobus, 
ki bi vozil iz Škofij, vendar občina Ankaran ne more širiti območja zagotavljanja brezplačnega avtobusa tudi na 

druge občine. Podala je mnenje, da bi morala k reševanju tega predloga pristopiti tudi sosednja občina. 
 

Robert Zelenjak je vprašal kako je s predajo objekta kjer opravlja dejavnost  Geaprodukt, ker je bil objekt  
pridobljen že pred časom in prejšnji lastnik je še vedno notri.  

 

Iztok Mermolja je pojasnil, da Geaprodukt zaradi »covid« situacije ni uspel najti nadomestno nepremičnino, zato 
so prosili za podaljšanje roka za predajo objekta. S sklenitvijo aneksa se je rok podaljša, z njim se je tudi 

določilo, da če v roku ne predajo objekta bodo plačevali penale 300 eur/dan. Poslali so ponovno prošnjo za 
podaljšanje rok do 15. 9 . 2021 vendar je bila ta prošnja zavrnjena. Pojasnil je tudi, da se najemnina ne more 

računati brez objave namere za najem.   

 
Mag. Martina Angelini je vpraša do kdaj je bil rok za izselitev.  

 
Iztok Mermolja je povedal, daje bil rok do 1. 7. 2021.  

 
 

 

 
Seja se je zaključila ob 19:55 uri. 
 
 

Zapisala 

 
NATAŠA MAHNE 
VODJA SEKRETARIATA 

                                               

                                              Občina Ankaran 

 
Barbara Švagelj 

                 PODŽUPANJA 

 
 

  
 


