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DATUM: 14. 9. 2021 
  

  

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na 19. redni seji občinskega sveta  

    

NASLOV:  Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta 

(znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-1617 »Projekt Javna 
kopališča« 

    

PRAVNA PODLAGA:  7. člen Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 200/2020). 

    

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:   Oddelek za razvoj in investicije 

    

POROČEVALEC:   Mag. Aleks Abramović, Vodja ORI 

    

PRISTOJNA DELOVNA 
TELESA:  

 Odbor za razvoj in investicije 
 Odbor za finance in računovodstvo  

    

PREDLOG SKLEPA:  1. Skladno s predloženim Dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta Projekt javna kopališča Občinski 
svet Občine Ankaran sprejme spremembo vrednosti 

projekta NRP OB-213-1617 »Projekt Javna kopališča« 
znotraj Načrta razvojnih programov občine za leto 2021. 

 

2. Skladno z navedeno spremembo Načrta razvojnih 
programov občine za leto 2021 naj se z ustreznimi 

prerazporeditvami uskladi tudi preostale priloge Proračuna 
Občine Ankaran za leto 2021. Sredstva za povečano 

vrednost projekta NRP OB-213-1617 »Projekt Javna 
kopališča« v proračunskem letu 2021 se deloma zagotovi 

iz splošne proračunske rezervacije, deloma iz NRP OB-

213-1813 »Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice 
v Ankaranu in deloma iz NRP OB-213-1802 »Čisto za 

Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na področju MOK in OA. 

 

3. Sklep velja takoj.   
  

 

 
 

 

 
Gradiva: 

• Obrazložitev predloga (priloga I), 

• Predlog sklepa (priloga II), 

• Dokument identifikacije investicijskega projekta »PROJEKT JAVNA KOPALIŠČA« (priloga III), 

• Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA. 
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PRILOGA I.  
 

I. PRAVNA PODLAGA  
 

7. člen Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/2020) določa, da neposredni 

uporabnik proračuna vodi evidenco projektov iz veljavnega Načrta razvojnih programov. 
 

Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

 

Neposredni uporabnik proračuna mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa 
proračuna uskladiti Načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim 

proračunom in veljavnim Načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki. 

 
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 

odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o spremembi 

vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 
 

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika proračuna spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, 
ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo četrtega odstavka 

tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve Načrta razvojnega programa 

zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev. 
 

II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 
 

Občina Ankaran je v proračunu za leto 2021 načrtovala projekt NRP OB-213-1617 »Projekt Javna kopališča« z 
zneskom 31.200,00 EUR v letu 2021. 

 

Decembra leta 2020, ko je bil proračun za leto 2021 že sprejet, so zaradi ujme z močnim valovanjem na občinski 
obalni infrastrukturi nastale dodatne poškodbe. Poškodbe so nastale na javnih kopališčih po celotnem območju 

Občine Ankaran, in so prizadele kamnite obalne zidove, kamnite tribune, stopnice, kamnite zložbe, betonske 
obalne zidove, pomole in rampe za dostop do morja. Vse poškodbe so konstrukcijske narave in so nujne za 

sanacijo saj se lahko edino na ta način prepreči nadaljevanje poškodbe in izogne povečanim stroškom v 

prihodnosti. 
 

Na plaži Valdoltra je ujma naredila poškodbe na različnih mestih kamnite tribune, na kamnitih stopnicah in na 
kamniti zložbi. Poškodbe so različnih velikosti in so kritično načele temelje kamnitih konstrukcij, zato so nujne 

za sanacijo. 

 
Na plaži Ankarančani so poškodbe nastale na betonskem obalnem zidu, dostopni rampi in betonski ploščadi, 

katera se je mestoma rušila in je bila nevarna za uporabnike. Zaradi omenjenih nevarnosti je sanacija poškodb 
nujna. 

 
Povečana vrednost projekta NRP OB-213-1617 »Projekt Javna kopališča« predvideva znesek 97.253,11 EUR za 

leto 2021. V ta namen je bil tudi pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta »PROJEKT JAVNA 

KOPALIŠČA«. 
 

Sredstva za povečano vrednost projekta NRP OB-213-1617 »Projekt Javna kopališča« v proračunskem letu 2021 
se deloma zagotovi iz splošne proračunske rezervacije, deloma iz NRP OB-213-1813 »Ureditev parkirišča na 

območju Bevkove ulice v Ankaranu«, ki se zaradi še ne pridobljenega gradbenega dovoljenja zamika v leto 2022 

in deloma iz NRP OB-213-1802 »Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju 
MOK in OA«, ki se je zaradi vložene zahteve za revizijo na odločitev o izbiri izvajalca na Državno revizijsko 

komisijo zamaknil za približno pol leta.  
 

III. ZAKLJUČEK  
 

Na podlagi navedenega se občinskemu svetu predlaga v sprejem navedene predloge sklepov.  
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PRILOGA II  

 
 

 
 

 

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 

na ____. seji dne   ______ sprejel naslednji 
 

 

SKLEP 
o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-1617 »Projekt 

Javna kopališča« 
 

 
1. Skladno s predloženim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Projekt javna 

kopališča Občinski svet Občine Ankaran sprejme spremembo vrednosti projekta NRP OB-213-

1617 »Projekt Javna kopališča« znotraj Načrta razvojnih programov občine za leto 2021. 
 

2. Skladno z navedeno spremembo Načrta razvojnih programov občine za leto 2021 naj se z 
ustreznimi prerazporeditvami uskladi tudi preostale priloge Proračuna Občine Ankaran za leto 

2021. Sredstva za povečano vrednost projekta NRP OB-213-1617 »Projekt Javna kopališča« v 

proračunskem letu 2021 se deloma zagotovi iz splošne proračunske rezervacije, deloma iz NRP 
OB-213-1813 »Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu in deloma iz NRP OB-

213-1802 »Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK 
in OA.  

 

3. Sklep velja takoj. 
 

 

 

 

 

 

  

Občina Ankaran 

 

Gregor Strmčnik 
ŽUPAN 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Priloge: 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »PROJEKT JAVNA KOPALIŠČA«, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA. 
  

  

  
 

 
 

 


