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

 

20. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila v torek, 16. novembra 2021, ob 19. uri,  

prek videokonferenčnega klica 

 

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 DA 

3. RIA NINA DERENDA DA 

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. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC NE 

11.    

12. ZA IVAN KLUN NE 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI NE 

 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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IVAN KLUN 

mag. MARTINA ANGELINI 

  

 

 

Ostali prisotni: 

 

Iztok Mermolja kot poročevalec pri točkah 4 in 10 DR, Katja 

Pišot Maljevac kot poročevalka pri točkah 5 in 6 DR, Elvis 

Vižintin kot poročevalec pri točki 3 DR, Nataša Mahne kot 

zapisničarka in kot tehnična podpora pri izvedbi seje, Jani Krstić 

kot poročevalec pri točki 8 DR in kot pravna pomoč pri izvedbi 

seje. 

 

 

Ugotovi se, da je prisotnih 7 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

3 

 

 

Ad 0.) Določitev dnevnega reda 20. 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 19. redne seje OS OA.  

2. Seznanitev občinskega sveta z odstopom člana OS – Francija Matoza.  

3. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Občini Ankaran – predlog za hitri postopek.  

4. Obravnava investicijske dokumentacije Predinvesticijska zasnova (PIZ) za projekt Pokopališče 

Ankaran.  

5. Obravnava in sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v 

občini Ankaran za obdobje 2022-2026 in Analize o položaju invalidov v občini Ankaran.  

6. Sprejem sklepa o imenovanju članov Sveta za invalide v občini Ankaran.  

7. Podaja soglasja k sklepu koordinacije županov občin Slovenske Istre št. 1-XXII/2019 o poimenovanju 

območja štirih obmorskih občin.  

8. Podaja soglasja k sklepu OS MOK o imenovanju članov Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Koper.  

9. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra.  

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

javnih financah.  

11. 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: 
 

3. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Občini Ankaran – predlog za hitri postopek. 
 

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 

/ 
 
Odločanje o predlogih za hitri postopek 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 199: 
 
 
 
 



 

 

4 

 

 

Občinski svet Občine Ankaran odloči, da se 3. točka dnevnega reda 20. redne seje, z dne 16. 11. 2021, ki 
se glasi »Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Občini Ankaran«, obravnava po hitrem postopku. 

 

 

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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 
 

 
Sprejem dnevnega reda 

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 200: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 20. redne seje, z dne 16. 11. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 
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PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 19. 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. 201: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 19. redne seje OS OA z dne 21. 9. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 

 
Ad 2.) Seznanitev občinskega sveta z odstopom člana OS – Francija Matoza 

 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 3. odstavka 37.a 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) župan izvede naslednjo seznanitev. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Dne 12.10.2021 je na naslov Župana Občine Ankaran prispela odstopna izjava člana občinskega sveta Občine 

Ankaran Francija Matoza (Slovenija za vedno). 
 

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan 

mora navedenem obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo. 
 

Občinska volilna komisija se je z zadevnim seznanila in že pričela s postopki zamenjave odstopljenega člana 
občinskega sveta. 

 

Ad 3.) Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran – predlog za hitri postopek 

 
NAJAVA: 

 

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), 7. člena Zakona 

o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 8. 15. in 17. člena Občine Ankaran 

(Uradni list RS, št. 17/15) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji odlok. 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Obrazložitev vsebine predloga je podal Elvis Vižintin, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti. 

 

Državni zbor RS je v letu 2016 sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 

62/16), s katerim je uredil pogrebno in pokopališko dejavnost. Skladno z določili 3. člena navedenega zakona 

je zakonodajalec določil, da pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 

občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo 

pogreba. Skladno z določilom prvega odstavka 5. člena ZPPDej je 24-urna dežurna služba obvezna občinska 

gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.   

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v skladu s tretjim 

odstavkom 55. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 16/62, v nadaljnjem besedilu: 

ZPPDej) pristojno za nadzor nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja s tem zakonom. Novi 

občinski predpisi bi morali biti, v skladu z 61. členom ZPPDej, sprejeti v roku enega leta od uveljavitve zakona, 

torej do 15. 10. 2017. Glede na to, da so bili zaradi zahtevnosti področja in delitve pogrebne dejavnosti na javni 

in tržni del, vsi podzakonski akti in s tem pogoji za sprejem novih občinskih odlokov po ZPPDej sprejeti šele 

januarja 2018, se je do tega datuma zamaknil tudi sprejem občinskih predpisov. Odloki o pokopališkem redu, 

sprejeti na podlagi prejšnjega Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list 

SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 

26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/2000 – odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04), 

ne veljajo več, zato je treba tudi v Občini Koper sprejeti nov Odlok o pokopališkem redu.   

 

V skladu s 3. členom ZPPDej je 24-urna dežurna služba obvezna občinska gospodarska javna služba. Občina 

lahko, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, za izvajanje 24-urne dežurne službe podeli 

koncesijo ali zagotovi izvajanje te službe v javnem podjetju, javnem gospodarskem zavodu ali v režijskem 

obratu, glede na lokalne potrebe in interese. Način izvajanja 24-urne dežurne službe občina predpiše z odlokom 

tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 

sistemov. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18; 

v nadaljnjem besedilu: uredba) mora izvajalec o vsaki spremembi cene storitev 24-urne dežurne službe obvestiti 

ministrstvo. Prav tako mora izvajalec enkrat letno, najpozneje do 30. maja tekočega leta za preteklo leto, poslati 

ministrstvu poročilo, ki vsebuje podatke o obračunski in potrjeni ceni storitve javne službe. K poročilu mora 

izvajalec priložiti tudi elaborat. Globe v zvezi s prekrškom, če izvajalec javne službe ne pošlje poročila o 

spremembi cen storitev 24-urne dežurne službe ali poročila iz 10. člena uredbe, so določene v 12. členu uredbe.   

 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Besedilo Odloka, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija. 
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POROČEVALEC: 
 

- Elvis Vižintin, vodja OGD. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 202: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske 

javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran kot v predloženem besedilu.  
2. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 
 

Ad 4.) Obravnava investicijske dokumentacije Predinvesticijska zasnova (PIZ) za projekt 

Pokopališče Ankaran 
 

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 vsebine investicijske dokumentacije je podal Iztok Mermolja, direktor Občinske uprave.  
 

Predinvesticijska  zasnova (v nadaljevanju PIZ)  predstavlja  nadgradnjo  obstoječega  in  potrjenega  dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP, potrjen na občinskem svetu OA dne 10.12.2019) in je v tem oziru 

tudi kompleksnejša. V njej so obravnavane variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno,  časovno  
in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu DIIP. DIIP in IDZ (IZP) sta torej 

izhodišče za investicijski program (v nadaljevanju IP.)  

 
Skladno z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ je PIZ potrebna pri investicijskih projektih z ocenjeno vrednostjo nad 2.500.000 €. 
Obravnavani dokument mora biti potrjen s strani  investitorja. Ker je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 
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projekt ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti za dosego nekega cilja, IP pa dokument, ki obravnava podrobno 

razčlenjeno optimalno varianto (izbor), se določen del vsebine prekriva z vsebino izdelanega DIIP-a.   
 

Poleg dokumenta PIZ je potrebno izdelati tudi IP. V priloženemu PIZ-u so podana izhodišča izdelave in poteka 
izdelave nadaljnje potrebne dokumentacije.  

 

Županu se, skladno z 11. členom Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 predlaga, da potrdi 
predloženo investicijsko dokumentacijo PIZ ter odobri pripravo IP. 

 
 

GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Predinvesticijska zasnova (PIZ) za projekt Pokopališče Ankaran, 
- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija.  
 

POROČEVALEC: 

 
- Iztok Mermolja, direktor OU. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 203: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani z investicijsko dokumentacijo Predinvesticijska zasnova 

(PIZ) za projekt Pokopališče Ankaran ter županu predlaga potrditev slednje ter odobritev priprave 

investicijskega programa (IP) za predmetni projekt.  
2. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 
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Ad 5.) Obravnava in sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti 

invalidov v občini Ankaran za obdobje 2022-2026 in Analize o položaju invalidov v občini Ankaran 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), 146. člena Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) in 3. člena Pravilnika o pridobitvi listine ''OBČINA PO MERI 
INVALIDOV'' Zveze delovnih invalidov Slovenije Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

Katja Pišot Maljevac, vodja Oddelka za družbene dejavnosti je pojasnila postopek vključitve v projekt pridobitve 
listine »Občina po meri invalidov«. 

 
Društvo invalidov Koper je dne 2. 10. 2019 na občino naslovilo pobudo za pridobitev listine ''OBČINA PO MERI 

INVALIDOV''. Namen projekta za pridobitev listine "Občina po meri invalidov" je vzpodbuditi lokalno skupnost k 
načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kakovosti življenja in socialne vključenosti invalidov ter 

drugih občanov.   

 
3. člen pravilnika Zveze delovnih Invalidov Slovenije o pridobitvi Listine „Občina po meri invalidov“ določa, da 

lahko listino pridobi občina, ki izpolnjuje pogoj, da je župan predlagal v obravnavo in sprejem občinskemu svetu 
Analizo o položaju invalidov v občini in konkreten Akcijski načrt, ki ga je pripravila posebna delovna skupina, 

imenovana s strani župana. Koordinatorici delovne skupine za izvedbo projekta in pridobitev listine „Občina po 

meri invalidov“ sta na podlagi prispevkov društev in organizacij pripravili Analizo položaja in akcijski načrt.  
Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da sprejme Analizo položaja invalidov v občini Ankaran ter 

Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Ankaran za obdobje 2022-2026, 
kar je pogoj za kandidiranje za pridobitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''. 

 
Janja Rižnar, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti je poročala o poteku nastanka Analize 

položaja invalidov v občini.  

 

Občina Ankaran je leta 2019 pričela s projektom ''Občina po meri invalidov'', ki vključuje aktivnosti za pridobitev 

Listine Občina po meri invalidov. 

Namen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kakovosti 

življenja invalidov v okolju, za njihovo socialno vključenost in sodelovanje v družbenem življenju. 

Zveza delovnih invalidov Slovenije v svojem Pravilniku o pridobitvi Listine določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati 

občina. Doslej smo izpolnili naslednje pogoje: župan je na podlagi pobude koprskega društva invalidov soglašal 

z vključitvijo in ustanovil delovno skupino za izvedbo projekta in pridobitev listine. Sestavljajo jo predstavniki 

društev in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju naše občine, osrednja aktivnost je bila okrogla miza, 

ki smo jo izvedli decembra 2019. Povabili smo predstavnike invalidskih organizacij, društev, odgovorne 

predstavnike javnih služb (CSD, OŠV, knjižnica,..) ter občane, ki so predstavili poglede, predloge in pobude 

glede problematike invalidov.  

V letu 2020 smo zaradi epidemije ustavili sestanke v živo, letos pa smo nadaljevali s srečanji. Od leta 2019 do 

2021 smo tako izvedli 5 sestankov. 

Na osnovi mnenj in predlogov delovne skupine ter poročil in pobud deležnikov sva koordinatorici projekta 

pripravili Analizo položaja. Predlagane aktivnosti pa smo po zmožnostih vključili v Akcijski načrt za obdobje 2022 

- 2026. Vodilo za pripravo so nam bila standardna pravila Organizacije združenih narodov o izenačevanju 

možnosti invalidov, ki predvidevajo obravnavo različnih tem; osveščanje javnosti, dostopnost za vse, pomoč pri 

zdravljenju in rehabilitaciji, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlovanje, finančna, materialna pomoč ter 

socialna varnost, kultura, šport in rekreacija.  

Ugotovili smo, da je bilo že veliko narejenega (znižani robniki, dostopnost javnih objektov, inkluzija v OŠV, 

sofinanciranje na razpisu za društva ..), je pa izredno pomembno, da se pri novih projektih upošteva načelo 

dostopnosti za vse. Ne smemo pozabiti niti na dostopnost do informacij, ki se nam mnogokrat zdi 

samoumevna. Pomembno je tudi, da še naprej delujemo povezovalno in razvijamo skupnost vseh udeleženih, 

tako v formalnih kot v neformalnih skupinah, kar je prednost in potencial majhne lokalne skupnosti. 
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V kratkem bo objavljen razpis za pridobitev Listine, na katerega se bomo prijavili. Nato pa bomo vsako leto 

pregledali izvedene aktivnosti iz akcijskega načrta ter ga dopolnjevali, kar bo naloga novoustanovljenega 

sveta za invalide (ki je sestavljen iz predstavnikov invalidskih organizacij ter predstavnikov javnih služb). 

Občina po meri invalidov je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih 

občanov, zato si želimo pridobiti ta naziv, saj nam je mar za vsakega posameznika. 

  

 
GRADIVO: 

 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Analiza položaja invalidov v občini Ankaran in Akcijski načrt Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje 

enakih možnosti invalidov v občini Ankaran za obdobje 2022-2026, 
- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija.  
 

POROČEVALEC: 

 
- Katja Pišot Maljevac, vodja ODD,  

- Janja Rižnar, strokovna sodelavka v ODD. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 204: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o sprejemu Analize položaja invalidov v občini Ankaran 

ter Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Ankaran za 
obdobje 2022-2026. 

2. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 7 

 

Ad 6.)     Sprejem sklepa o imenovanju članov Sveta za invalide v občini Ankaran 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), 146. člena Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) in 3. člena Pravilnika o pridobitvi listine ''OBČINA PO MERI 
INVALIDOV'' Zveze delovnih invalidov Slovenije Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 

Obrazložitev vsebine imenovanja članov Sveta za invalide v občini Ankaran je podala Katja Pišot Maljevac, vodja 
ODD.  

  

Društvo invalidov Koper je 2. 10. 2019 predlagalo županu, da se Občina Ankaran vključi v projekt »Občina po 
meri invalidov«. Župan Gregor Strmčnik je soglašal z vključitvijo v projekt in ustanovil delovno skupino za 

izvedbo projekta in pridobitev listine „Občina po meri invalidov“, ki deluje na območju občine Ankaran.   
 

Listina ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb 

vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov ter 
uresničuje dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kakovosti osebnega življenja vseh invalidov 

in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in aktivno udeležbo v družbenem življenju 
občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana.  

 
Imenovanje Sveta za invalide je tudi eden od pogojev za pridobitev Listine, hkrati pa gre za pomemben 

posvetovalni organ pri odločanju o zadevah, povezanih z invalidi, sprejema in daje pobude za urejanje invalidske 

problematike, spremlja izvajanje in uresničevanje Akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri 
invalidov« v občini Ankaran za obdobje 2022―2026, ter vsako leto pripravi letno poročilo o uresničevanju 

akcijskega načrta in ga predstavi županu ter občinskemu svetu in ga najkasneje do 31. 1. za preteklo leto pošlje 
Zvezi delovnih invalidov Slovenije – ZDIS. 

 

Barbara Švagelj je pojasnila, da so bile obe vsebin iz te in prejšnje točke obravnaval pristojni odbor in podal 
pozitivno mnenje. Svojo funkcijo sprejema z veliko odgovornostjo in se zaveda pomembnosti problematike ter 

da težave invalidov ni samo nedostopnost zaradi priklenjenosti na voziček, ampak so invalidi, ki se srečujejo 
tudi z drugimi težavami, kot so slepi, slabovidni in gluhi ter posamezniki z drugimi oviranostmi. Potrebno je 

postaviti pogoje, da bodo invalidi v naši družbi vse bolj sprejeti.  
 

Župan se je Barbari Švagelj zahvalil za njeno predanost dela na tem področju in njeno nazorsko naravnanost.   

Namen pridobitve tega naziva je, ker občina razume potrebo invalidov za vključitev v družbo in da se lokalna 
skupnost gradi kot dobra, prijazna, topla, enakopravna skupnost za vse.  

 
 

GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

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

 

POROČEVALEC: 
 

- Katja Pišot Maljevac, vodja ODD. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 205: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o imenovanju Sveta za invalide v občini Ankaran v 

sestavi:  
 

- Barbara Švagelj, podžupanja in predsednica Odbora za družbene dejavnosti, predsednica  
  

- Janja Rižnar, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti, koordinatorka projekta  
  

- Jasmina Jakopič, Društvo inovativnosti Ankaran, koordinatorka projekta  

  
- Tatjana Koblar, Medobčinsko društvo invalidov Koper  

  
- Daša Goričan Krstić, Varstveno delovni center Sonček Koper  
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- Matevž Brec, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper  

  
- Željka Adamčič, ravnateljica javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran,   

  

- Mojca Čavničar, Center za socialno delo Južna Primorska, koordinatorica za invalidsko varstvo  
  

2. Naloge sveta za invalide:  
- Svet za invalide je posvetovalni organ pri odločanju o invalidskih zadevah,   

- sprejema in daje pobude za urejanje invalidske problematike,  

- spremlja izvajanje in uresničevanje Akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« 
v občini Ankaran za obdobje 2022―2026,   

- vsako leto pripravi letno poročilo o uresničevanju akcijskega načrta in ga predstavi županu ter 
občinskemu svetu in ga najkasneje do 31. 1. za preteklo leto pošlje Zvezi delovnih invalidov 

Slovenije – ZDIS.  
  

3. Mandatna doba Sveta za invalide:  

Svet za invalide prične z delom takoj po podpisu tega sklepa. Mandatna doba Sveta za invalide je 
vezana na obdobje izvajanja Akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v 

občini Ankaran.  
  

4. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 
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Ad 7.)    Podaja soglasja k sklepu koordinacije županov občin Slovenske Istre št. 1-XXII/2019 o 

poimenovanju območja štirih obmorskih občin 
 

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: 

 

Župani štirih obmorskih občin (Piran, Izola, Koper, Ankaran) so na 22. redni koordinaciji županov občin slovenske 
Istre (P.I.K.A.), 5. oktobra 2021, sprejeli »Sklep št. 1-XXII/2019 o poimenovanju območja štirih obmorskih 

občin«. Iz sklepa izhaja, da župani slovenske Istre soglašajo s predlogom, da se lastno ime Slovenska Istra 
(kratko: Istra) vključi v Slovenski pravopis kot uradno lastno ime za območje štirih slovenskih obmorskih občin. 

Prav tako so se župani s sklepom strinjali, da se sklep potrdi na občinskih svetih in da v nadaljevanju postopke 

za prijavo na Komisijo za standardizacijo in Pravopisno komisijo pri SAZU vodi Znanstveno raziskovalno središče 
(ZRS) Koper. 
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V sled navedenemu se občinskemu sveta predlaga, da poda soglasje k Sklepu št. 1-XXII/2019 o poimenovanju 
območja štirih obmorskih občin, sprejetemu na 22. koordinaciji županov občin slovenske Istre, dne 5. 10. 2021. 

 
Župan je podal razloge zakaj so na koordinaciji županom prišli do takšnega predloga. Predlog o imenu je bil 

podan s strani strokovnjakov Znanstveno raziskovalnega središča Koper. Predlagali so, da se to območje 

poimenuje kot lastno ime, Slovenska Istra in se to ime prijavi na Pravopisno komisijo pri SAZU.  
Skupno poimenovanje tega območja je pomemben korak, ki ni samo administrativen, ampak je temelj, na 

podlagi katerega se bodo gradila poenotenja tega območja.  
 

Barbara Švagelj je podala svoje mnenje in povedala, da ima območje obmorskih občin največ težav glede 

skupnega poimenovanja ter da je smiselno in logično, da se to območje imenuje po pokrajini kjer ležijo občine 
in podpira predlog, ki ga je podala tudi stroka.  

 
Zoran Pejanović je vprašal kakšno je razmišljanje med ljudmi, ali so mnenja, da se bo to ime prijelo.  

 
Župan je povedal, da je ZRS opravil tudi raziskavo, ki je pokazala kako so se imena prijela pri različnih 

generacijah in koliko različnih poimenovanj se uporablja, in sicer uporablja se od 6 do 7 poimenovanj in da je 

Obala pri mlajši populaciji trenutno najbolj uporabljena.  
 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Sklep iz 22. redne koordinacije županov Slovenske Istre, 
- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija.  
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 206: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu koordinacije županov občin Piran, Izola, Koper 

in Ankaran (P.I.K.A.) št. 1-XXII/2019 o poimenovanju območja štirih obmorskih občin.  
2. Postopke za prijavo na Komisijo za standardizacijo in Pravopisno komisijo pri SAZU vodi Znanstveno 

raziskovalno središče (ZRS) Koper.  
3. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 
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Ad 8.)        Podaja soglasja k sklepu OS MOK o imenovanju članov Sveta Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Koper 
 

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: 

 

2. odstavek 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) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo 
organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen 

javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja 
v petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano. 

 

Po določbah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper sestavlja Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Koper 13 (trinajst) članov in ga sestavlja sedem predstavnikov ustanoviteljice, trije predstavniki 

delavcev zavoda in trije predstavniki zavarovancev ali drugih uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, Območna enota Koper.   

 

V postopku evidentiranja kandidatov so politične stranke in liste, ki imajo člane v Občinskem svetu Mestne 
občine Koper, vložile dvanajst kandidatur.  

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlog za imenovanje članov sveta Zdravstvenega 

doma Koper - predstavnikov Mestne občine Koper določila na seji dne 20. oktobra 2021 na osnovi predhodno 
evidentiranih kandidatov ter predlagala Občinskemu svetu, da sprejme predloženi seznam kandidatov.  

 

Občinski svet Mestne občine Koper je nato dne 21.10.2021 sprejel Sklep o imenovanju članov Sveta Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Koper.  
 
Skladno z navedenim in ob upoštevanju določil ZLS, ki so navedena v prejšnjem poglavju (pravna podlaga), se 
Občinskemu svetu občine Ankaran predlaga, da poda soglasje k Sklepu OS MOK o imenovanju članov Sveta 

Javnega zavoda Zdravstveni dom Koper. 
 

GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Sklep OS MOK z dne 21.10.2021, 
- Ustna informacija.  

 

POROČEVALEC: 
 

- Jani Krstić, svetovalec v OPS. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 207: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK o imenovanju članov 

Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, št. 014-25/2021.  
2. Sklep velja takoj.  

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
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  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 
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Ad 9.)        Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda Ortopedska 

bolnišnica Valdoltra 
 

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: 

 
Vlada RS je 29. 4. 2016 sprejela Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Ortopedske bolnišnice Valdoltra v 

javni zdravstveni zavod, s katerim je omogočila Občini Ankaran, da imenuje svojega predstavnika v Svet zavoda 

kot predstavnika lokalne skupnosti.  
  

Občinski svet je ob tem za svojega predstavnika imenoval g. Franca Koširja, univ. dipl. prav, Pipanova 21, 1133 
Ljubljana – Brod. Navedeno za obdobje 4-ih let, ki se je izteklo lani. Občinski svet je nato ponovno imenoval g. 

Franca Koširja in se sicer za obdobje do izteka mandata obstoječe zasedbe Sveta zavoda OBV (t.j. še za dodatni 

2 leti). 
 

8.11.2021 je občina s strani g. Koširja prejela odstopno izjavo. Kot razloge za odstop iz funkcije člana sveta 
zavoda OBV je navedel stališča in ravnanja OBV v zadevi izvajanja harmonizacije OPN Občine Ankaran in DPN 

Republike Slovenije. 

 
V sled navedenemu se občinskemu svetu predlaga, da za preostanek mandata obstoječe zasedbe Sveta zavoda 

OBV imenuje Iztoka Mermoljo, direktorja občinske uprave, ki je bil vodja projekta sprejema OPN in lahko na 
Svetu zavoda neposredno podaja informacije, ki bodo točne, pravočasne, nedvoumne, saj gre na strani zavoda  

za nerazumevanje, kar lahko povzroča konfliktne situacije. Kandidat je tudi v preteklosti delal na področju 
zdravstvenega zavarovanja in zakonodajo s področje primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja.  

 

Kandidat, Iztok Mermolja je povedal, da sprejema vlogo člana Sveta zavoda ter da pozna tudi organizacijsko 
strukturo ustanove. Z vodstvom in strokovnimi sodelavci je sodeloval tudi v prejšnji službi in da je na osnovi 

dosedanjega sodelovanja spoznal tudi njihovo organizacijsko strukturo. Kot član sveta bo deloval v interesu 
občine Ankaran in v interesu zavoda.  

 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Ustna informacija.  

 
ZASNOVA SKLEPA: 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 208: 
 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran za člana Sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra imenuje Iztok 
Mermolja, direktor občinske uprave Občine Ankaran. 

2. Imenovanje preneha s potekom mandata sedanje sestave Sveta zavoda.  
3. 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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

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.    

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI / 

 SKUPAJ 13 7 

 

Ad 10.) 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  porabo 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). 

 
Dodatne porabe od zadnjega poročanja ni bilo. Ustno poročal o stanju rezerve.  
 

GRADIVO: 

 

- Ustna informacija.  
 

POROČEVALEC: 
 

- Iztok Mermolja, direktor OU 
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Ad 11.) 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. 

 
Član občinskega sveta, ki je postavil vprašanje, lahko predlaga, naj se o tem opravi razprava. 

 

Občinski svet brez razprave odloči, ali bo o tem razpravljal na tej ali na eni izmed naslednjih sej. 
 

a) Župan je podal informacijo o poskusu poravnav med Republiko Slovenijo in OA, zadeve, ki smo bile predane 
s strani Mestne občine Koper o pridobili zemljišč za pripravo OPPN-ja.  

Pojasnil je razmere okoli pridobljenega gradbenega dovoljenja za gradnjo hišic pod Jadransko cesto. 
Prisotnim je povedal, da bo v prihodnjih dnem pripravljeno sporočilo za javnost, v katerem se bo pojasnil 

zelo kompleksen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za omenjene objekte, v njem se bo tudi 

povedalo, da se je Občina Ankaran na izdano gradbeno dovoljenje pritožila.   
 

Območje pod cesto se je že pred desetletjem skušal zavarovati ter se je s sprejemom OPN-a tudi zavaroval. 
Z aktivnostmi obrambe tega prostora bo OA  nadaljevala. 

V izjavi za medije je bilo jasno povedano, da se je Občina Ankaran na gradbeno dovoljenje pritožila. Če so 

bila poročanja v medijih drugačna je bila to napaka, ki ni bila narejena na strani Občina Ankaran.  
 

 
b) Župan je napovedal, da bo decembrska seja proračunska ter da bo na seji predlog sprememb Statuta OA 

ter prisotne pozval, da se seje udeležijo.  
 

c) Župan je povedal, da se v ODD pripravlja »December v Ankaranu«. V kakšnem obsegu se bodo aktivnosti 

izvajale je odvisno od epidemiološke slike.  
 

d) Župan je v zaključku prisotne nagovoril k skrbnemu ravnanju v boju z epidemijo in k upoštevanju ukrepov, 
brez politične presoje o ustreznosti sprejetih prepisov, saj je v tem trenutku pomembno, da se epidemijo 

premaga. Opozoril je na dosledno upoštevanje vseh ukrepov.  

 
e) Barbara Švagelj podala mnenje, da bo glede na trenutno epidemiološko sliko, verjetno potrebno program 

za December v Ankaranu krčiti.  
 

 

Seja se je zaključila ob 20:27 uri. 
 

 
Zapisala 

 
Nataša Mahne 
VODJA SEKRETARIATA 

                                               
                                              Občina Ankaran 

 
Gregor Strmčnik 

            ŽUPAN 

 
 

 


