
 
 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET ׀ CONSIGLIO COMUNALE 

Jadranska cesta 66, p. p. 24 ׀ Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24 

6280 Ankaran - Ancarano ׀ T: +386 (0)5 66 53 000 
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DŠ: SI71620176 ׀ MŠ: 2482851000 

 

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

 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila v torek, 21. septembra 2021, ob 19. uri,  

v prostorih občinske uprave na Regentovi 2 

 

00: Ugotovitev sklepčnosti 

 

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). 

 

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 / 

3. RIA NINA DERENDA DA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN DA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK DA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 

 

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 

OTMAR PIŠČANC 
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FRANCI MATOZ  

IVAN KLUN 

mag. MARTINA ANGELINI 

  

 

 

Ostali prisotni: 

 

Iztok Mermolja kot poročevalec pri točki 7 DR, Katja Pišot 

Maljevac kot poročevalka pri točkah 2 in 3 DR, mag. Aleks 

Abramovič kot poročevalec pri točkah 4, 5 in 6 DR, Nataša 

Mahne kot zapisničarka in kot tehnična podpora pri izvedbi 

seje, Jani Krstić kot pravna pomoč 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 19. 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 18. redne seje OS OA.  

2. Obravnava Predloga soglasja k Predlogu sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu Giardino 

d'infanzia Delfino blu, enota Ankaran za šolsko leto 2021/2022.  

3. Obravnava Predloga soglasja k Predlogu sistemizacije delovnih mest in oddelkov za šolsko leto 

2021/2022 ter financiranje nadstandardnega programa za Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran, 

Vrtec Ankaran.  

4. Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-

1815 »Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem Adria«.   

5. Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) NRP OB-213-

1617 »Projekt Javna kopališča«.  

6. Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) OB-213-1625 

»Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)«.  

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

javnih financah.  

8. 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: 

/ 
 
Odločanje o predlogih za hitri postopek 

/ 
 

Sprejem dnevnega reda 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 192: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 19. redne seje, z dne 21. 9. 2021. 

 

 

GLASOVANJE: 
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Sklep je sprejet s 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

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 ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 
 

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 

 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 18. 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 OS niso imeli pripomb na zapisnik. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 193: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 18. redne seje OS OA z dne 20. 7. 2021. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA VZDRŽAN 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 
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11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 

 
Ad 2.) Obravnava Predloga soglasja k Predlogu sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu 

Giardino d'infanzia Delfino blu, enota Ankaran za šolsko leto 2021/2022 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-
2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list 

RS št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 
 

Obrazložitev vsebine predloga je podala Katja Pišot Maljevac, vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 
 

Občinski svet Občine Ankaran na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 

– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) potrjuje sistemizacijo delovnih 

mest v vrtcu, ki jih v skladu z normativi in standardi določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda.  
 

Javni zavod Giardino d'infanzia Delfino blu je predlog sistemizacije za šolsko leto 2021/2022 posredoval 2. 7. 
2021 in zaprosil za soglasje k predlogu.  

 

Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da poda soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest in 
oddelkov za šolsko leto 2021/2022 za javni zavod Giardino d'infanzia Delfino blu, enota Ankaran. 

 
GRADIVO: 

 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Dopis Javnega zavoda Delfino Blu, 

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

 
POROČEVALEC: 

 

- Katja Pišot Maljevac, vodja ODD.  
-  

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 194: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest in oddelkov za 

šolsko leto 2021/2022 za javni zavod Giardino d'infanzia Delfino blu, enota Ankaran.  

2. Ta sklep velja takoj. 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 7 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 / 
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3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

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 ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7  

 

 
Ad 3.) Obravnava Predloga soglasja k Predlogu sistemizacije delovnih mest in oddelkov za šolsko 

leto 2021/2022 ter financiranje nadstandardnega programa za Javni zavod Osnovna šola in vrtec 
Ankaran, Vrtec Ankaran 

 
NAJAVA: 

 

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni 

list RS št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Obrazložitev vsebine predloga je podala Katja Pišot Maljevac, vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

 

Občinski svet Občine Ankaran na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) potrjuje sistemizacijo 

delovnih mest v vrtcu, ki jih v skladu z normativi in standardi določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega 

zavoda ter zagotovi dodatna sredstva.  

 

Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran je predlog sistemizacije delovnih mest in oddelkov za šolsko leto 

2021/2022 ter financiranja nadstandardnega programa za Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran, Vrtec 

Ankaran, posredoval 6. 7. 2021 in zaprosil za soglasje k predlogu.  

 

Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da poda soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest in 

oddelkov za šolsko leto 2021/2022 ter financiranja nadstandardnega programa za Javni zavod Osnovna šola in 

vrtec Ankaran, Vrtec Ankaran. 

 

GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Dopis Javnega zavoda OŠVA, 

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

 
POROČEVALEC: 

 

- Katja Pišot Maljevac, vodja ODD. ZASNOVA SKLEPA: 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 195: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest in oddelkov za 

šolsko leto 2021/2022 ter financiranja nadstandardnega programa za Javni zavod OŠV Ankaran, 
Vrtec Ankaran.  

 
2. Ta sklep velja takoj.  

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

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 ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7  

 

 
Ad 4.) Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) 

NRP OB-213-1815 »Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem Adria«.   
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto (Uradni list RS, št. 79/19) ter 8. in 17. člena 

Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Obrazložitev vsebine predloga je podal mag. Aleks Abramović, vodja Oddelka za razvoj in investicije.  

 
Občina Ankaran je v proračunu za leto 2021 načrtovala projekt NRP OB-213-1815 »Obalna Pešpot med ŠRP Sv. 

Katarina in kopališčem Adria« z zneski 350.159,00 EUR v letu 2021, od tega 335.728,00 EUR lastnih in 14.431,00 
EUR državnih sredstev, ter 31.110,00 EUR v letu 2022.  

 

Skladno z Načrtom razvojnih programov in skladno s pridobljenim mnenjem Zavoda za varstvo narave Republike 
Slovenije, ki dovoljuje izvedbo predvidenih posegov v območju Nature 2000 (naravna vrednota Ankaran -

obrežno močvirje pri sv. Nikolaju) med 1.8. tekočega leta in 1.3. naslednjega leta, je občina Ankaran dne 
14.06.2021 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del. Na objavljeno javno naročilo je 

prispela le ena ponudba v višini 512.313,39 EUR z DDV, kar bistveno presega s proračunom predvidena sredstva. 
Strokovne službe so edino prejeto ponudbo analizirale in prišle do ugotovitve, da vrednost ponudbe odraža 

dejansko stanje na trgu. V obdobju od priprave proračuna do izvedbe javnega naročila so se cene nekaterih 

surovin, predvsem lesa  in kovin, na svetovnem trgu bistveno zvišale. Na večjo vrednost NRP OB-213-1815 
»Obalna Pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria« tako vplivajo višje cene na trgu, predvidene 

arheološke raziskave, arboristično svetovanje za ohranjanje in varovanje dreves med gradbenim posegom, 
dodatni geodetski posnetki izvedeni po odstranitvi nekdanjih igrišč za odbojko na mivki na Sv. Katarini in 

očiščenju nekdanjega divjega odlagališča pri Adrii, dopolnitev projektne in investicijske dokumentacije, dodatna 

stavbna pravica na območju nekdanjih igrišč za odbojko na mivki, izvedba širšega mostovža in tlakovane pešpoti 
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za omogočanje uporabe pešpoti tudi invalidom in več urbane opreme zaradi večje ureditve na območju 

nekdanjih igrišč za odbojko na mivki. 
 

Povečana skupna vrednost projekta NRP OB-213-1815 »Obalna Pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem 
Adria« predvideva zneske 325.073,00 EUR za leto 2021 in 328.265,00 EUR za leto 2022. V ta namen je bil tudi 

pripravljen Investicijski program Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria. V letu 2021 se NRP 

OB-213-1815 »Obalna Pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria« zmanjša iz načrtovanih 350.159 EUR 
na 325.073,00 EUR, v letu 2022 pa poveča iz načrtovanih 31.110 EUR na 328.265 EUR.V proračunu za leto 

2021 so bila kot vir sredstev predvidena tudi sredstva iz državnega proračuna v višini 14.431,00 EUR, vendar je 
bil ta način financiranja v zaključku leta 2020 ukinjen (Zakona o finančni razbremenitvi občin, Uradni list RS, št. 

189/2020) in ga je potrebno umakniti iz obstoječega proračuna. 

 
Župan dodatno opozori, da je bil predlog sklepa po obravnavi na seji delovnih teles amandmiran na način, da 

se je v izrek sklepa vneslo določilo, ki določa, način zagotovitve ustreznih sredstev za povišanje vrednosti 
projekta in uskladitev predmetnega s preostalimi prilogami veljavnega proračuna. 

 
 

Nina Derenda je podala mnenje na vrednost investicije in povedala, da se ji zdi 330.000 eur za 100 m poti in 

44.000 za fitnes na prostem zelo draga investicija in je prosila pojasnilo kaj zajema ta znesek.  
 

Mag. Aleks Abramović je pojasnil, da se bo obnovilo cca. 600 m poti in dogradilo še 100 m nove poti. Območje 
kjer bo fitnes na prostem bo potrebno nadvišati za 60 cm zaradi poplavne varnosti. Potrebno je namestiti še 

odvodnjavanje meteornih voda, razsvetljavo, namestiti urbano opremo. Prikaz grafike za celotno površino in 

podrobnejša obrazložitev. – 
 

Župan je dodatno pojasnil, da je bilo po projektu iz prvega razpisa, ki ni bil uspešen, predviden mostovž v širini  
1,50m, vendar so trenutne zdravstvene razmere in odločitvi, da Občina Ankaran postane občina po meri 

invalidov zahtevale, da se mostovž razširi na 1,80cm.  
 

Nina Derenda je vprašala ali je za izvedbo tega projekta potrebno gradbeno dovoljenje.   

 
Mag. Aleks Abramović je povedal, da se za pešpot še preverja ali je gradbeno potrebno ali ne, za ostalo izvedbo 

pa gradbeno dovoljenje ni potrebno, vsaj tako pravi projektant. Dodatno je še povedal, da občina sodeluje z 
Ministrstvom za okolje in prostor in se preverja, do razpisa bo vprašanje rešeno. 

 

Barbara Švagelj je povedala, da se Natura 2000 razteza vse do bivših igrišč za odbojko in zato je potrebno biti 
pozorni na zaščito in varovanje narave in potem vse ostalo. Mostovž je nujen, idealno bi bilo, da zaradi 

zaščitenosti območja nihče ne hodi po temu delu, ampak ker je to že ustaljena praksa, zato se bo izgradnja 
izvedla tako, da se bo čim bolj ohranil ekosistem. 

 
 

GRADIVO: 

 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- IP »Obalna Pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria«, 
- Ustna informacija.  

 

POROČEVALEC: 
 

- Mag. Aleks Abramovič, vodja ORI.  
-  

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 196: 
 

  

1. Skladno s predloženim Investicijskim programom Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in 

kopališčem Adria Občinski svet Občine Ankaran sprejme spremembo vrednosti projekta NRP OB-
213-1815 »Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria« znotraj Načrta razvojnih 

programov občine za leto 2021.  
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2. Zagotovitev ustreznih sredstev za povečanje vrednosti NRP-ja iz prejšnjega člena in uskladitev 

predmetne spremembe s preostalimi prilogami proračuna Občine Ankaran naj se izvede ob pripravi 
in s sprejetjem proračuna Občine Ankaran za leto 2022.  

 

3. Sklep velja takoj.  
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

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 ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7  

 

 
Ad 5.) Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) 

NRP OB-213-1617 »Projekt Javna kopališča«. 

 
NAJAVA: 

 
Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto (Uradni list RS, št. 79/19) ter 8. in 17. člena 

Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Obrazložitev vsebine predloga je podal mag. Aleks Abramović, vodja Oddelka za razvoj in investicije.  

 
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«.  
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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.   
 

Župan dodatno opozori, da je bil predlog sklepa po obravnavi na seji delovnih teles amandmiran na način, da 
se je v izrek sklepa vneslo določilo, ki določa, način zagotovitve ustreznih sredstev za povišanje vrednosti 

projekta in uskladitev predmetnega s preostalimi prilogami veljavnega proračuna. 

 
Nina Derenda je vprašala ali se je sanirala tudi plaža Valdoltra, sanacija plaže Ankarančani je lepo vidna.  

 
Mag. Aleks Abramović je povedal, da se je sanirala tudi plaža Valdoltra, izvedlo se je betoniranje, utrjevanje 

skalometa, zanje sta se kupili kabini za preoblačenje, postavila se je nova ograja in varovalna vrv.  
 

Nina Derenda je še vprašala ali bi se lahko na plaži Valdoltra izvajalo pobiranje morske trave.  

 
Barbara Švagelj je odgovorila, da v naravnem okolju ni koristno morsko travo odstranjevati, verjame pa da je 

moteče za kopalce. Pri odstranjevanju morske trave je potrebno razmisliti o strošku pobiranja in seveda 
odlaganja, ker ne gre na navaden kompost, ker je slan, se pri tem postavi vprašanje kam deponirati, izvajalcev 

za odlaganje takega materiala ni.  

 

Župan je pojasnil, da ne gre zgolj za naravovarstveni vidik pristojnosti, temveč tudi, da je OA v svojih nalogah 

zadolžena za upravljanje javnih kopališč in so tukaj tudi drugi vidiki odgovornosti, od čistoče, varnosti. Ob tem 

je poudaril, da ne smemo pozabiti na dve okoliščini, da se letošnja in lanska sezona spopadata s težavami zaradi 

epidemioloških razmer, zato ukrepi urejanja kopališč in s tem privabljanja dodatnih obiskovalcev so bili deležni 

več pogovorov v kriznem štabu, kjer se je že lani odločilo, da se nekatere naloge ne bomo izvajale, saj smo 

hoteli omejiti dostop in s tem zbiranje več ljudi na istem mestu. Manj nam je v interesu obisk javnih kopališč in 

javnih prireditev, več nam je pomembno zdravje občanov in obiskovalcev. 

 
 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »PROJEKT JAVNA KOPALIŠČA«, 

- Ustna informacija.  
 

POROČEVALEC: 

 
- Mag. Aleks Abramovič, vodja ORI. 

 
 ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 197: 
 

  

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.  
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GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

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 ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7  

 
Ad 6.) Obravnava Predloga sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2021) 

OB-213-1625 »Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)«. 

 
NAJAVA: 

 
Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto (Uradni list RS, št. 79/19) ter 8. in 17. člena 

Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS št. 17/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Obrazložitev vsebine predloga je podal mag. Aleks Abramović, vodja Oddelka za razvoj in investicije.  

Občina Ankaran je v proračunu za leto 2021 načrtovala projekt NRP OB-213-1625 »Projekt Občinske ceste 

(Sanacija Vinogradniške ulice)« z zneskom 53.162,06 EUR v letu 2021. Načrtovana sredstva so bila namenjena 
odkupu dela potrebnih zemljišč za izvedbo projekta.  

Na podlagi že pridobljenih zemljišč za potrebe projekta sanacije Vinogradniške poti se je odprla možnost sanacije 

spodnjega dela predmetne poti (faza 1), kateri v naravi predstavlja odsek v najslabšem stanju. Projekt se bo 
izvedel skladno s projektno dokumentacijo Projekt za izvedbo – PZI, Rekonstrukcija Vinogradniške poti LC 

177020, BIRO OBALA d.o.o., Ul. Stare pošte 3, 6000 KOPER, št. projekta 18/18-1, april 2018, ki bo razdeljen 
na dve fazi. Faza 1 bo izvedena konec leta 2021 in v začetku leta 2022, medtem ko bo faza 2 izvedena takoj po 

pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za sanacijo ceste na preostalem delu, ki se bo izvedla predvidoma v letu 
2024.  

Povečana vrednost projekta NRP OB-213-1625 »Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)« 
predvideva zneske 131.088,95 EUR za leto 2021 in 292.412,93 EUR za leto 2022, 87.306,03 EUR za leto 2023 

in 1.136.298,32 EUR za leto 2024. V ta namen je bil tudi pripravljen je bil tudi pripravljen Investicijski program 
Rekonstrukcija Vinogradniške poti v Ankaranu.  

Sredstva za povečano vrednost projekta NRP OB-213-1625 »Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške 
ulice)« v proračunskem letu 2021 se zagotovi iz NRP OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške 

ceste, Ankaranska vpadnica). Le ta bo izveden sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski obrobni 

kanal (AOK), za katerega Luka Koper d.d. še pridobiva gradbeno dovoljenje, zaradi česar se izvedba projekta 
NRP OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaranska vpadnica) zamika v leto 2022.  
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Župan dodatno opozori, da je bil predlog sklepa po obravnavi na seji delovnih teles amandmiran na način, da 

se je v izrek sklepa vneslo določilo, ki določa, način zagotovitve ustreznih sredstev za povišanje vrednosti 
projekta in uskladitev predmetnega s preostalimi prilogami veljavnega proračuna. 

 

Nina Derenda je vprašala zakaj je za sanacijo 200 m ceste sena projekta tako visoka.  

Župan je pojasnil, da znesek 1,6 milijona zajema strošek sanacije celotne Vinogradniške ceste in je izvedba 
projekta predvidena v več proračunskih obdobjih.  

Mag. Aleks Abramović je prikazal preglednico z vsemi stroški za sanacijo Vinogradniške ceste.  V letu 2021 je 
predvideno 131.000 eur, v tem je vštet strošek nakupa zemljišč, v letu 2022 pa 292.000 eur, od tega je 61.000 
eur za odkup zemljišč. Celoten strošek izvedbe sanacije omenjene ceste je razdeljen na več let. 

Nina Derenda je vprašala ali nakupujemo zemljišča za široki del ceste.  

Župan je pojasnil, da za rekonstrukcijo spodnjega dela ceste ni potrebno kupiti dodatnih zemljišč, ampak se  

samo preplastiti cesto obstoječih gabariti 

Mag. Aleks Abramovič je še povedal, da bo šla Občina za ta projekt na portal javnih naročil in da bo cena, ki 

jo bomo dobili od ponudnikov končna. Sedaj ocenjujemo na podlagi predračunov projektantov.   

 

GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- IP »Rekonstrukcija Vinogradniške poti v Ankaranu«, 
- Ustna informacija.  

 
POROČEVALEC: 

 

- Mag. Aleks Abramovič, vodja ORI.  
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 198: 
 

  

1. Skladno z predloženim Investicijskim programom Rekonstrukcija Vinogradniške poti v Ankaranu 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme spremembo vrednosti projekta NRP OB-213-1625 »Projekt 

Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)« 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-213-1625 »Projekt Občinske ceste (Sanacija 
Vinogradniške ulice)« v proračunskem letu 2021 se zagotovi iz NRP OB-213-1624 Projekt Občinske 

ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaranska vpadnica).  

 
3. Sklep velja takoj.  

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 
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1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN / 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

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 ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7  

 
 

Ad 7.) 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 – 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 31.08.2021:                                 13.335,68 EUR 
Poraba sredstev sklada do 31.08.2021:                                              2.141,24 EUR 

Stanje sklada na dan 30.06.2021:                                             62.123,47 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 8.) 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. 
 

 

Nina Derenda je vprašala kako se bo uredila prehitra vožnjo na Jadranski cesti. Znotraj naselja, pa vse do Sv. 
Katarine je neprijetno hoditi po pločniku mimo katerega se vozniki peljejo mimo tudi do 100 km/h. Prav tako 

nam na Jadranski cesti manjka še kakšen prehod za pešce.  
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Župan je povedal, da se pripravljajo ukrepi v Oddelku za javno varnost in zaščito (OVZ), za letos lahko trdimo, 

da je šla sezona zelo lepo skozi iz varnostnega vidika, bolj smo bili pripravljeni, lepše smo sodelovali z Policijsko 
postajo Koper, naša redarska služba se krepi, tudi v okviru Medobčinske uprave Istra, prav tako smo okrepili 

ekipo naravovarstvenikov in imeli smo stalno varnostno službo, ter seveda še študente reditelje, kar je pripeljalo 
do tega da je letošnja sezona bila boljša od lanske. Kar se tiče kraj in vlomov smo solidni, napram vsem 

statistikam. Kar se tiče javnega reda in miru, smo precej boljši kot marsikje. Problem, na katerega je članica OS 

opozorila je zaznano, divjanje z avtomobili po Ankaranu, pa je problematika, ki jo je potrebno še rešiti.  
 

OVZ pripravlja dva nova sklopa sistemskega varovanja, kot priprava za naslednje leto. Eno je vpeljava tehničnih 
sredstev videonadzora nad določenimi lokacijami v občini Ankaran, drugo pa tudi vpeljava in namestitev 

tehničnih sredstev za sistemsko spremljanje hitrosti prometa. Dokler na Jadranski cesti ne bomo imeli radarjev, 

ki bodo kršitelje avtomatsko poslikavali in na podlagi le tega kaznovali, problem ne bo rešen. Take vožnje niso 
ničemer podobne in tisti, ki spremljamo kaj se dogaja opažamo, da niso samo izjemno hitri avtomobili, temveč 

so tudi izjemno glasnejši, torej namenoma onesnažujejo okolje še z hrupom. To ni naš standard, in bomo temu 
naredili konec. Izgradnja novih prehodov za pešce je povezano, z rekonstrukcijo državne ceste in umeščaje 

novega krožnega kroži. Zaznanih je več potreb. Razmišljali bomo o temu, ko bo povezava obalna pešpot na 
središče Ankarana preko spominskega parka pripeljala do Jadranske pod škarpo, ki je prav tako že potrebna 

popravila in zamenjave, tam bo nujno potreben prehod za pešce, ki bo izgrajen ko bo cesta rekonstruirana. 

  
Mag. Aleks Abramović je prikazal vsa krožišča od priključka vse do Valdoltre. Vseh pet krožišč bo opremljeno s 

prehodi za pešce, avtobusnimi postajami in so seveda namenjena umirjanju prometa. Do rekonstrukcije pa 
imamo tablo »Vi vozite« pri Sončnem parku, ki se jo bo namestilo v smeri proti Kopru, ureja se tudi priključek 

nove trgovine, tako da bo na tem delu tudi neka prometna signalizacija, ki bo pripomogla pri zmanjševanju 

hitrosti voznikov, za ostale ukrepe pa so tukaj, kot je povedal župan, druge službe.  
 

Nina Derenda je vprašala kje je obstal projekt »Nova trgovina«.  
 

Župan je povedal, da se projekt pelje naprej. Obstoječi lastnik zapušča prostore, predvsem pa se občina trudi, 
da bi z razpisom, privabila v Ankaran takega ponudnika/trgovca, ki bi bo v skladu z cilji, ki si jih je občina zadala, 

da bo zagotavljal kakovostno oskrbo dejavnosti in seveda skladne s pričakovanji občanov, glede na našo anketo. 

Potrudili smo se pri določilih razpisnih pogojev, konkretno kaj želimo v Ankaranu, zato pa ni veliko ponudnikov. 
Naša politika trgovine ne bo šla v smeri kot pri drugih občinah, kjer imajo vsi vse trgovce, osredotočamo se na 

to da pripeljemo v kraj kakovostnega trgovca, ki bo imel na ponudbi vse želje občanov in bo vzpostavil tako 
storitev, da bomo vsi zadovoljni. Navsezadnje so vse velike verige trgovcev dosegljive nam v šestih minutah. 

Tiste pa ki bi jih imeli tukaj pa bo moral upoštevati pogoje občine, zato je proces nekoliko daljši in težji. 

Računamo na to, da bo pred naslednjo sezono trgovina že obratovala. Parkirišče in priključek na cesto pa prav 
tako urejeni.  

Nina Derenda je podala mnenje, da bi morali ponujati lokalne, sezonske in slovenske proizvode. 
 

Župan je povedal, da ja take želje pokazala tudi politika in tudi anketa. Potrebna je previdnost in izbira po 

javnem razpisu, ki ga bomo sestavili na občini.  
 

 
Seja se je zaključila ob 20:08 uri. 
 
 

Zapisala 

 
Nataša Mahnea 
VODJA SEKRETARIATA 

                                               

                                               

 
Gregor Strmčnik 

            ŽUPAN 

 
 

 


