OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK - SCENOSLED
21. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila v torek, 14. decembra 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

NE

3.

RIA

NINA DERENDA

DA

4.

RIA

DAVOR ANDRIOLI

DA

5.

RIA

BARBARA RAIČIĆ

DA

6.

RIA

ZORAN PEJANOVIĆ

DA

7.
8.

RIA
RIA

DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK

DA
DA

9.

RIA

ZDENKA STEVANOVIĆ

DA

10.

RIA

OTMAR PIŠČANC

DA

12.

ZA

IVAN KLUN

NE

13.

INS

mag. MARTINA ANGELINI

DA

11.

SKUPAJ

Vabljeni člani Občinskega sveta OA:

13

10

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
Jadranska cesta 66, p. p. 24  ׀Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 Ankaran - Ancarano  ׀T: +386 (0)5 66 53 000
E: info@obcina-ankaran.si  ׀www.obcina-ankaran.si
DŠ: SI71620176  ׀MŠ: 2482851000

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI

Ostali prisotni:

Iztok Mermolja kot poročevalec pri točkah 4, 6 in 10 DR, Katja
Pišot Maljevac kot poročevalka pri točki 5 DR, Nataša Mahne
kot zapisničarka in kot tehnična podpora pri izvedbi seje, Jani
Krstić kot poročevalec pri točkah 2, 3, 7 in 8 DR ter kot pravna
pomoč pri izvedbi seje.

Ugotovi se, da je prisotnih 10 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen.
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 21. 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 20. redne seje OS OA;
2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ankaran – predlog za hitri postopek;
3. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran – predlog
za hitri postopek;
4. Obravnava investicijske dokumentacije Investicijski program (IP) za projekt Pokopališče Ankaran;
5. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 – predlog za hitri postopek;
6. Podaja soglasja k potrditvi spremembe finančnega in poslovnega načrta JSS MOK za 2022;
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:
5. Podaja soglasja k osnutku besedila pravnega posla za nakup zemljišča št. 1362/48, k.o. Oltra –
Medgeneracijsko središče Ankaran;
7. Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ankaran;
9. Seznanitev s pobudo CAN Ancarano - SSIN Ankaran glede zagotovitve prostorov za delovanje
Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran.
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje OS OA;
2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ankaran – predlog za hitri postopek;
3. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran – predlog
za hitri postopek;
4. Obravnava investicijske dokumentacije Investicijski program (IP) za projekt Pokopališče Ankaran;
5. Podaja soglasja k osnutku besedila pravnega posla za nakup zemljišča št. 1362/48, k.o. Oltra –
Medgeneracijsko središče Ankaran;
6. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 – predlog za hitri postopek;
7. Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ankaran;
8. Podaja soglasja k potrditvi spremembe finančnega in poslovnega načrta JSS MOK za 2022;
9. Seznanitev s pobudo CAN Ancarano - SSIN Ankaran glede zagotovitve prostorov za delovanje
Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran;
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.
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Odločanje o predlogih za hitri postopek
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 208:
Občinski svet Občine Ankaran odloči, da se 2., 3. in 6. točka dnevnega reda 21. redne seje, z dne 14. 12.
2021, obravnavajo po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

Sprejem dnevnega reda
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 209:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 21. redne seje, z dne 14. 12. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
4

12.
13.

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

/
DA
10

13

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA
Ad 1.) Potrditev zapisnika 20. 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.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 211:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 20. redne seje OS OA z dne 16. 11. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

Ad 2.) Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ankaran – predlog za hitri
postopek
NAJAVA:
Jani Krstić, višji svetovalec v OPS je podal obrazložitev predloga.
Na podlagi 64. 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), 131. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 138. člena Poslovnika Občinskega
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sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015) občinski svet sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
statuta.
OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO;
v nadaljevanju ZLS) v letu 2016 opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št.
17/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS in št. 50/2015) in Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Ankaran (Uradni list RS in št. 101/2015) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni
samoupravi in drugimi zakoni. Ugotovila je določene pomanjkljivosti kot sledi iz priloženega dopisa ministrstva.
Občini je v zvezi s tem bil postavljen rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki se je iztekel 30. 11. 2016.
Ministrstvo je navedeni rok z naknadnim dopisom podaljšalo do konca tekočega leta.
Dodatne obrazložitve sprememb so razvidne iz dopisa ministrstva, s katerim utemeljujejo svoje ugotovitve.
GRADIVO:
-

Predlog sprememb in dopolnitev statuta z obrazložitvijo,
Dopis MJU,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, višji svetovalec OPS.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 211:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran kot v
predloženem besedilu.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA

13

6

Ad 3.) Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ankaran – predlog za hitri postopek
NAJAVA:
Na podlagi 36. 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), 132. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 138. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015) občinski svet sprejme predložene spremembe in dopolnitve
poslovnika.
OBRAZLOŽITEV:
Jani Krstić, višji svetovalec v OPS je podal obrazložitev predloga.
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15
- ZUUJFO; v nadaljevanju ZLS) v letu 2016 opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Ankaran (Uradni list
RS, št. 17/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS in št. 50/2015) in Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ankaran (Uradni list RS in št. 101/2015) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o
lokalni samoupravi in drugimi zakoni. Ugotovila je določene pomanjkljivosti kot sledi iz priloženega dopisa
ministrstva. Občini je v zvezi s tem bil postavljen rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki se je iztekel
30. 11. 2016. Ministrstvo je navedeni rok z naknadnim dopisom podaljšalo do konca tekočega leta.
Dodatne obrazložitve sprememb so razvidne iz dopisa ministrstva, s katerim utemeljujejo svoje ugotovitve.
Glede na trenutno družbeno in epidemiološko stanje se je kot smiselna pokazala tudi ureditev, da lahko občinski
svet, ko so za to izpolnjeni pogoji, zaseda z uporabo interaktivnega videokonferenčnega sistema.

GRADIVO:
-

Predlog spremembe in dopolnitev poslovnika z obrazložitvijo,
Dopis MJU,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, višji svetovalec OPS.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 212:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Ankaran kot v predloženem besedilu.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.

RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
7

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

DA
DA
DA
DA
DA
DA

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

/
DA
10

13

Ad 4.) Obravnava investicijske dokumentacije Investicijski program (IP) 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:
Iztok Mermolja, direktor OU je podal obrazložitev predloga.
Ta investicijska dokumentacija (IP) je dokument za projekt, ki predstavlja investicijo, ki je postavljena na lokaciji
območja, ki je po Občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran namenjeno pokopališču Ankaran. Predstavlja
nadgradnjo predhodno izdelane in potrjene dokumentacije in je v tem obziru tudi najkompleksnejši dokument.
V njej so obravnavane variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehničnotehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v predhodno izdelani investicijski dokumentaciji.
Občinski svet Občine Ankaran je investicijski dokument DIIP obravnaval na seji dne 10.12.2019, kasneje tudi
dokument PIZ dne 16.11.2021. Znotraj DIIP in PIZ je za dokončanje investicije predvideno izvesti vse faze
operacije oziroma projekta. Razvoj projekta je narekoval poglobljeno tehnično ekonomsko analizo, kjer se je
poleg v že obstoječi investicijski dokumentaciji preverilo oziroma izdelalo:
- tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in materialnih
bilanc),
- analizo tveganj in analizo občutljivosti (SWOT, analiza bistvenih elementov tveganja..).
Ocenjujemo, da je izvedba investicije v ureditev pokopališča potrebna in smotrna, zato se županu predlaga, da
predloženi IP potrdi in prične s pripravo razpisne dokumentacije ter naročilom gradnje.
Pristojno delovno telo je podalo pozitivno mnenje k predlogu Investicijskega programa.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
IP 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. 213:
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1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani z investicijsko dokumentacijo Investicijski program (IP) za
projekt Pokopališče Ankaran ter županu predlaga potrditev slednjega ter izvedbo postopkov oddaje
javnega naročila za gradnjo in javnega naročila za nadzor po Gradbenem zakonu.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

Ad 5.) Podaja soglasja k osnutku besedila pravnega posla za nakup zemljišča št. 1362/48, k.o.
Oltra – Medgeneracijsko središče Ankaran
NAJAVA:
Skladno s 5. odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Župan je podal razloge za nakup nepremičnine in predstavil osnovo za vrednotenje nepremičnine.
Investicija je skladna z razvojnimi usmeritvami Občine Ankaran, saj izvedba le-te prispeva k zasledovanju
javnega interesa kakovostne skrbi za starejše občane, njihovega družbenega vključevanja, podpore
psihofizičnega stanja, ohranjanja starejših s poslabšanimi sposobnostmi v domačem okolju, povezovanja z
mlajšimi generacijami in prenosa znanja, izkušenj in modrosti ter medsebojne naklonjenosti in topline. Skrb za
starejše je ena od izvirnih nalog občine, za izvajanje teh nalog, ki so ji na tem področju zaupane, pa mora
poskrbeti celovito – za financiranje, kadrovske potrebe in nenazadnje tudi za infrastrukturo.
Investicijska namera uresničuje vsebino občinskega programa »Skrb za starejše«, ki izhaja iz zaveze občine, da
zagotovi svojim starejšim prebivalcem kakovostne in posebej njim prilagojene programe, ter iz pobud občank
in občanov, ki so jih podali pri soustvarjanju participativnega proračuna občine za l. 2016 in 2017.
Osnovo za oceno vrednosti investicije predstavlja:
1.
cenitveno poročilo (Brik d.o.o., št. poročila 157P/2021 z dne 29.11.2021), ki je nepremičnino št. 2593336 s pripadajočimi objekti št. 2593-337 in 2593-338 na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1, 6280 Ankaran, stoječih
na parceli 1361/48 k.o. 2593 Oltra, ocenilo v vrednosti 617.300,00 EUR;
2.
ponudba za odkup zgoraj omenjene nepremičnine, ki jo je prodajalcu nepremičnine dne 1.6.2019 podal
trenutni najemojemalec, v znesku 850.000,00 EUR.
3.
Zavezujoča ponudba prodajalca – lastnika nepremičnine, v znesku 711.750,00 EUR.
Investicija v nakup zadevne nepremičnine bo v celoti financirana iz proračuna Občine Ankaran in znaša
711.750,00 EUR.
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Na skupni seji delovnih teles OS in predstavnikov društev je bil predlog nakupa nepremičnine podprt s strani
predstavnikov vseh društev.
Katja Pišot Maljevac, vodja OOD je predstavila dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), kjer so
navedeni razlogi za investicijsko namero, s širšo analizo demografskih in gospodarskih trendov, ki kažejo trend
naraščanja deleža starejših prebivalcev v občini Ankaran in povečevanju potrebi po infrastrukturi, ki je
namenjena varstvu starejših občanov.
Ugotovljeno je bilo, da so obstoječi postori za izvajanje družbenih dejavnostih za starejše premajhni in
neprimerni za izvajanje dejavnosti za starejše. Investicijska namera uresničuje vsebino občinskega programa
»Skrb za starejše«, ki izhaja iz zaveze občine, da zagotovi svojim starejšim prebivalcem kakovostne in posebej
njim prilagojene programe, ter iz pobud občank in občanov, ki so jih podali pri soustvarjanju participativnega
proračuna občine za l. 2016 in 2017. Zasleduje tudi navodila iz Nacionalnega programa socialnega varstva, in
sicer: razpoložljivost, dostopnost, dosegljivost, usmerjenost k uporabniku in prilagojenost potrebam uporabnika,
celovitost, kontinuiranost programov in storitev.
Cilji projekta je vzpostavitev celovitega medgeneracijskega stičišča starejših, ranljivih in mlajših generacij, s
ciljem kakovostnega preživljanja prostega časa, ohranjanje starejših v domačem okolju, podaljševanje njihove
psihofizične kondicije in zagotavljanje dostojanstva z vključevanjem v družbo.
Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih projektov OA in v načrt Ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
ter ima rezerviranja proračunska sredstva v proračunu OA za leto 2022.
V DIIP-u je zapisana varianta z investicijo in brez investicije. V primeru, da se v investicijo ne gre se ohrani
obstoječe stanje, ki ne rešuje obravnavane problematike ter bi morali občani v Koper. Za OA varianta brez
investicije ni sprejemljiva, zato OA je identificirala varianto z investicijo, ki predvideva nakup nepremičnine.
Barbara Švagelj, je poudarila, da je veliko ljudi, ki bi lahko že sedaj izvajali veliko programov, za kar pa sedaj ni
ustreznih prostorov. Nepremičnina se ji zdi ustrezna za te dejavnosti in podpira investicijo, ki bo omogočala
izvajanja vsebin.
Otmar Piščanc je povedal, da na podlagi slišanega se mu zdi odločitev za nakup nepremičnine ustrezna.
Davor Andrioli je povedal, da je bilo delovanja gostilne moteče za sosednje prebivalce in podpira nakup
nepremičnine.
Zoran Pejanović je povedl,a da se mu lokacija nepremičnine zdi ustrezna in da se bo ta prostor lahko smiselno
uporabil za umestitev vseh omenjenih programov.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
DIIP Medgeneracijsko središče,
Cenitev nepremičnine,
Ponudba za odkup s strani najemnika,
Osnutek besedila pravnega posla,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Gregor Strmčnik, župan,
Katja Pišot Maljevac, vodja ODD.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 214:
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani s predloženim Dokumentom identifikacije investicijskega
projekta »Medgeneracijsko središče Ankaran«.
2. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k osnutku besedila pravnega posla za nakup
zemljišča št. 1362/48, k.o. Oltra.
3. Ta sklep začne veljati takoj.
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GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z _ glasovi ZA, _ glasovi PROTI in _ glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10
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Ad 6.)
Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 – predlog za hitri
postopek
NAJAVA:
V skladu z 29. členom 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 in 30/18), 29. členom 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) )(v nadaljevanju ZJF) in drugim odstavkom 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list
RS, št. 17/15) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Prihodki Občine Ankaran za leto 2022 so predvideni v višini 23.117.218,45 €.
Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki (prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev). Ti predstavljajo 56,33 % celotnih načrtovanih prihodkov, sledijo davčni prihodki
(davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki) v višini
21,73 % vseh načrtovanih prihodkov. 16,58 % pa predstavljajo nedavčni prihodki (udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev,
drugi nedavčni prihodki).
V proračunu Občine Ankaran za leto 2022 so predvideni odhodki v višini 31.133.918,45 €.
Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta in neporabljenih sredstev na računih v predvideni višini
8.016.700,00 €. Občina Ankaran v letu 2021 ne bo v celoti porabila vseh prihodkov, zaradi česar lahko v letu
2022 planira večjo porabo oziroma predvideva višje odhodke od prihodkov v letu 2022. Občina Ankaran se v
letu 2022 ne namerava zadolževati. Na računu finančnih terjatev in računu financiranja ni izkazanega plana.
Morebitni presežek sredstev izračunan po Zakonu o fiskalnem pravilu se bo porabil skladno s 5. členom ZFisP.
Proračun Občine Ankaran 2021 je pripravljen po načelu participativnega proračuna.
Podrobnejša obrazložitev je podana v Obrazložitvah proračuna po posameznih delih proračuna in sicer:
- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna,
- načrta razvojnih programov.
Občinskemu svetu se na podlagi vsega navedenega predlaga, da sprejme sklep kot sledi.
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GRADIVO:
-

Predlogi Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2022,
Obrazložitev proračuna OA za leto 2022,
Splošni del,
Posebni del,
NRP,
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem,
Predlog kadrovskega načrta,
Finančni načrt MU Istra,
Mnenja pristojnih odborov OS,
Mnenje Sveta Samoupravne italijanske skupnosti,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Iztok Mermolja, direktor OU.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 215:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o letnem ravnanju s stvarnim in finančnim
premoženjem Občine Ankaran za leto 2022 v predloženem besedilu.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 216:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 v
predloženem besedilu.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:
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Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 7.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ankaran
NAJAVA:

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občine Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Jani Krstić je v vlogi tajnika OVK podal obrazložitev o imenovanju nadomestnega člana OS.
1. odstavek 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) določa, da če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na
proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil
izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v
šestih mesecih od potrditve mandata.
Skladno z navedenim je Občinska volilna komisija dne 13.12.2021 sprejela ugotovitveni sklep, da mandat člana
občinskega sveta Občine Ankaran za preostanek mandatne dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne
liste »Slovenija za vedno«, Vesno Mavrič, Bevkova ulica 56, Ankaran, ki je funkcijo članice občinskega sveta
sprejela s pisno izjavo z dne 6.12.2021.
Na podlagi navedenega ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Občine Ankaran se Občinskemu svetu
Občine Ankaran predlaga potrditev mandata novi članici sveta ga. Vesni Mavrič za preostanek mandatne dobe
v letih 2018 – 2022.
GRADIVO:
-

Ugotovitveni sklep OVK z dne 13.12.2021,
Izjava o sprejemu mandata članice OS OA ga. Vesne Mavrič,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, tajnik OVK.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 217:
13

1. Na podlagi Ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Občine Ankaran št. OVK.013/2020 z
dne 13.12.2021 Občinski svet Občine Ankaran za preostanek mandatne dobe 2018 - 2022 v
Občinskem svetu Občine Ankaran potrjuje mandat novi članici občinskega sveta Vesni Mavrič iz
kandidatne liste »Slovenija za vedno«.
2. Ta sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 8.)
2022

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

Podaja soglasja k potrditvi spremembe finančnega in poslovnega načrta JSS MOK za
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.
Dne 3.12.2021 je JSS MOK s soglasjem MOK na Občino Ankaran naslovil prošnjo za podajo soglasja k potrditvi
Spremembe poslovnega in finančnega načrta JSS MOK za leto 2022. Priložil je spremembe poslovnega in
finančnega načrta ter soglasje nadzornega sveta JSS MOK k predlaganemu besedilu. MOK bo predmetno
besedilo obravnaval na decembrski seji občinskega sveta in prosi za predhodno soglasje k potrditvi predloženega
akta.
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 potrditvi Spremembe poslovnega in finančnega
načrta JSS MOK za leto 2022.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Dopis JSS MOK z dne 3.12.2021,
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-

Spremembe poslovnega in finančnega načrta JSS MOK za leto 2022,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, višji svetovalec v OPS.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 218:
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k potrditvi Spremembe poslovnega in finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2022.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

ZA
INS
SKUPAJ

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELNI

GLAS (za, proti,
vzdržan)
DA
/
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
/
DA
10

13

Ad 9.)
Seznanitev s pobudo CAN Ancarano - SSIN Ankaran glede zagotovitve prostorov za
delovanje Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran
OBRAZLOŽITEV:
CAN Ancarano – SSIN Ankaran je podalo pobudo ter izdelalo projektno nalogo za nakup parcele št. 779/4 k.o.
2593 OLTRA s pripadajočo stavbo št. 1033 na naslovu Jadranska cesta 29 v Ankaranu za zagotovitev prostorov
za delovanje Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran.
Nepremičnina se nahaja na parceli št. 779/4 k.o. 2593 Oltra, v obalnem pasu Ankaranskega polotoka - med
turističnim kompleksom Adria in Ortopedsko bolnišnico Valdoltra - na naslovu Jadranska cesta 29, Ankaran. Na
parceli stoji starejša enostanovanjska stavba, evidentirana s št. 1033.
Z investicijsko namero, ki je predmet priložene projektne naloge, bi investitorja Občina Ankaran in Samoupravna
skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran, zagotovila prostore za delovanje Samoupravne skupnosti Italijanske
narodnosti Ankaran. V ta namen je potrebno:
- pridobiti navedeno nepremičnino, ki je trenutno v zasebni lasti,
- pristopiti k urejanju zemljišča in rekonstrukciji objekta, za kar bo potrebno pridobiti:
• investicijsko dokumentacijo,
• dovoljenja/soglasja/mnenja ZVKD,
• projektno dokumentacijo,
• razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca GOI del1,
• izvedba GOI dela ter nakup opreme,
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•
•

izvedba strokovnega nadzora nad investicijo,
pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt v uporabo.

Investicija bi zagotovila italijanski narodni skupnosti enake možnosti pri spodbujanju umetnosti, kulture in
dostopa do kulturne dediščine. Omogočila bi širitev izvajanja aktivnosti, ki bi stremele k skrbi za italijanski jezik
z njegovim razvojem v okolju v luči doseganja večje socialne vključenosti pripadnikov narodne skupnosti.
Spodbudno okolje bi omogočilo oblikovanje načrtov za približevanje večinskega prebivalstva k dejavnostim SSIN
Ankaran, h krepitvi povezovanja kulture z drugimi družbenimi aspekti (šolski sistem, turistični sektor,
gospodarstvo, okolje), k dosegu višje ravni skupnih projektov in k uvedbi inovativnih storitev.
Martina Angelini je opisala potek razvoja Samoupravne italijanske skupnosti ter da se za izvajanje njihovih
dejavnosti srečujejo s prostorsko stisko. S strani občine je bila skupnost ved o razumljena in dobila tudi prostore
za svojo dejavnost, vendar so se začeli srečevati s prostorsko stisko za organizacije delavnic in dogodkov.
Pogovori o nakupu svojih prostor potekajo že nekaj časa. Nakup prostorov vidi kot dolgoročno rešitev za razvoj
skupnosti, z njim bi pridobila na dodatni vrednosti tudi širša lokalna skupnost, tako ostali občani in celotna
Obala.
Barbara Švagelj je povzela besede predhodnice. V Ankaranu ni primernih prostor za italijansko skupnosti in
nakup nepremičnine, v katerih bi lahko skupnosti je ena stopnja razvoja celotne lokalne skupnosti.
Župan je še dodal, da pri vzpostavitvi občine Ankaran je prihajalo do problematizacije lokalne narodne skupnost.
Pripadniki italijanske narodne skupnosti so se s podpornim pismom sami obrnili na Ustavno sodišče in podali
svoje mnenje, da se ne čutijo nič ogrožene če se bodo podali na samostojno pot. Avtohtona narodna skupnost
potrebuje osnovne pogoje za delovanje, to pa se kaže predvsem v kakovostnih prostorih. V nadaljevanju se bo
osebno zavzel za izpeljavo projekta nakupa nepremičnine za delovanje skupnosti.
GRADIVO:
-

Projektna naloga,
Pismo podpore Poslanca DZ RS g. Žiže,
Pismo podpore Predsednika OSSIN g. Scheriania,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Gregor Strmčnik, župan

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.
Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2020:
Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2021:

50.929,03 EUR
20.000,00 EUR
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Izločena sredstva v rezervni sklad do 30.11.2021:
Poraba sredstev sklada do 30.11.2021:
Stanje sklada na dan 30.11.2021:

18.336,56 EUR
2.141,24 EUR
67.124,35EUR

GRADIVO:
-

Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Iztok Mermolja, direktor OU

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.
Člani OS niso imeli vprašanj in pobud.
Župan se je strokovnim službam OU, članom OS in članom stalnih dleovnih teles zahvalil za predano delo.
Povedal je, da je pred nami je še eno leto, ki bo leto zaključevanja mandata. Kažejo se rezultati dobrega dela.
Začelo se bo graditi krožišče na Železniki in Jadranski cesti, ureja se območje SV. Katarine, povezovalna pešpoti
od S. Katarine do naselja. Z nakupov novih nepremičnin na Sv. Katarini bo možno umeščanje športnih dejavnosti
in nastanitvenih objektov za uporabnike športnega parka.
Še enkrat se je zahvalil za delo in povabili, da se dobro delo nadaljuje in mandat izvoljenih predstavnikov
zaključijo na nivoju, kot se pričakuje.
Zaželel je vesele praznike, mirno novo leto in naj ne pozabimo na šibkejše, bolne, tiste ki čez praznike zdravijo
in se odrekajo.
Seja se je zaključila ob 20:37 uri.
Zapisala

Občina Ankaran

NATAŠA MAHNE

Gregor Strmčnik

VODJA SEKRETARIATA

ŽUPAN
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