
 
 

 

 

 

 

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 

E: info@obcina-ankaran.si ׀ www.obcina-ankaran.si 

DŠ: SI71620176 ׀ MŠ: 2482851000 

 

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

 

22. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila v četrtek, 10. februarja 2022, 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 od 5. točke 

dalje 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN NE 

8. RIA ROBERT ZELENJAK DA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC NE 

11. SZV VESNA MAVRIČ DA 

12. ZA IVAN KLUN NE 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI NE 

 SKUPAJ 13 9 

 

 

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 



 

 

2 

 

OTMAR PIŠČANC 

VESNA MAVRIČ 

IVAN KLUN 

mag. MARTINA ANGELINI 

  

 

 

Ostali prisotni: 

 

Iztok Mermolja kot poročevalec pri točki 7 DR, Katja Pišot 

Maljevac kot poročevalka pri točkah 3, 4 in 5 DR, Elvis Vižintin 

kot poročevalec pri točki 2 DR, Nataša Mahne kot zapisničarka 

in kot tehnična podpora pri izvedbi seje, Jani Krstić kot 

poročevalec pri točki 6 DR ter 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 22. 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 21. redne seje OS OA;  

2. Obravnava predloga o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Ankaran – predlog za hitri postopek;  

3. Obravnava predloga sklepa o sprejemu Letnega programa športa Občine Ankaran za leto 2022;  

4. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico OŠVA;  

5. Obravnava predloga sklepa o potrditvi Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA;  

6. Obravnava predloga sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svetu javnega zavoda 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra;  

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 

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 219: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran odloči, da se 2. točka dnevnega reda 22. redne seje, z dne 10. 2. 2022, 
obravnava po hitrem postopku. 
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GLASOVANJE: 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI / 

 SKUPAJ 13 8 

 
 

 

Sprejem dnevnega reda 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 220: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 22. redne seje, z dne 10. 2. 2022. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI / 

 SKUPAJ 13 8 
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PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 

 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 21. 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. 221: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 21. redne seje OS OA z dne 14. 12. 2021. 

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV VESNA MAVRIČ vzdržan 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI / 

 SKUPAJ 13 7 

 

 
Ad 2.) Obravnava predloga o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran – predlog za hitri postopek 
 

NAJAVA: 

 
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-

F) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) občinski svet sprejme predlagani odlok. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

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

 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, je dne 22. 11. 2021 na Občino Ankaran poslala Poziv 

k uskladitvi kategorizacije občinskih cest v Občini Ankaran – kategorizacija navezovalnih cest za Luko Koper – 
Bertoška in Ankaranska vpadnica. Podlaga za poziv je bil sestanek za prekategorizacijo cestne infrastrukture na 

območju vhodov v Luko Koper, ki je dne 3. 11. 2021 potekal na Ministrstvu za infrastrukturo.  
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V pozivu je navedeno, da predstavlja Luka Koper mednarodno pomembno tovorno pristanišče ter za državo 

pomemben infrastrukturni in logistični objekt, ki ga je treba navezati na državno cestno omrežje. V zadnjem 
obdobju sta bili vzpostavljeni dve novi vstopni točki (Serminski in Bertoški kamionski vhod). Prav tako so bile 

končane predhodne faze gradnje Ankaranske in Bertoške vpadnice. V pripravi je tudi razširitev Bertoške vpadnice 
v štiripasovnico in v pripravi je dokumentacija za izgradnjo Serminske vpadnice. Izgradnja – rekonstrukcija cest 

je potekala pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo.  

 
Ker bodo lokalne ceste (177204, LC 177403 in 177404) prenesene med državne ceste, nas pozivajo, da ustrezno 

dopolnimo kategorizacijo občinskih cest v občini Ankaran, na način, da bo stanje občinskih cest usklajeno s 
kategorizacijo državnih cest.  

 

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba) bo po dokončni pripravi in končanem postopku medresorskega usklajevanja posredovan v obravnavo 

Vladi RS. Obravnava predloga Uredbe je predvidena konec januarja 2022, uveljavitev oziroma začetek uporabe 
Uredbe pa naj bi bil z dnem 1. 3. 2022.  

 
Primopredaja cestnih odsekov med upravljavcema bo izvedena v času med uveljavitvijo in začetkom uporabe 

Uredbe, pod pogojem, da bo že uveljavljen tudi noveliran Odlok.  

 
Na osnovi dejstev, da je bila investitor omenjenih lokalnih cest Republika Slovenija in so cestna zemljišča tudi v 

njeni lasti, ter skladno z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 
109/10 – ZCes-1), ki določa, da ima dostopna cesta do pristanišča lahko status lokalne ceste ali njene 

podkategorije le izjemoma in da se navezava Luke Koper na daljinsko cestno omrežje rešuje celovito in s tem 

zvezno povezuje kopenski in pomorski TEN koridor po državnem cestnem omrežju, ni razloga za izjemno 
kategorizacijo lokalne ceste, zato je Občina Ankaran pristopila k pripravi Predloga Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran.  
 

Skladno s prenosom odsekov lokalnih cest (177204, LC 177403 in 177404) med državne ceste bo Občina 
Ankaran z dnem prenosa 1. 3. 2022 prenehala kriti stroške vzdrževanja zadevnih cest kot tudi kritja stroškov 

JR. 

 
Župan je plastično predstavil, za katere ceste gre. Povedal je, da gre za viadukt in pentlja pod njo, kjer nastaja 

kamionski terminal in bodoči serminski vhod v terminal. Namen prekategorizacije je, da cesta ostane v celoti  
državna in da za njeno vzdrževanje skrbi država, saj izrabo ceste povzročajo kamioni ne pa občani. Občina 

Ankaran pa bo dosledno vztrajala, da od krožišča na Železniški cesti do novega krožišča ostane cesta občinska, 

ker je takšna ohranitev strateškega pomena.  
 

Iztok Mermolja, direktor OU je pojasnil, da je bil pogoj za prekategorizacijo ceste zagotovilo države, da bo le-ta 
zagotovila ureditev Serminske upradnice, ki bo prevzela ves tovorni promet in da bo zgrajena do konca leta 

2024 ter da bo rekonstruirana Bertoška upadnica in da bo bertoški vhod v Luko Koper drugače urejen.   

 
 

GRADIVO: 
 

- Predlog odloka, 
- Obrazložitve, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija. 
 

POROČEVALEC: 
 

- Elvis Vižintin, vodja OGD. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 222: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Ankaran kot v predloženem besedilu.  
2. Sklep velja takoj.  
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GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z _ glasovi ZA, _ glasovi PROTI in _ glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV  VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELNI / 

 SKUPAJ 13 8 

 

 

Ad 3.) Obravnava predloga sklepa o sprejemu Letnega programa športa Občine Ankaran za leto 
2022 

 
NAJAVA: 

 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 5. člena Odloka o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran (Uradni list RS, št. 8/2020 in 64/2021) in Statuta 

Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) občinski svet sprejme predloženi LPŠ. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

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

 

Sofinanciranje športa v občini je odvisno od višine sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Glede na to, da je 

občina že doslej v namenjala sredstva za sofinanciranje letnega programa športa, sprejem Letnega programa 

športa v občini Ankaran za leto 2022 v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja področij športa 

in nima dodatnih finančnih posledic.  

 

V skladu z Odlokom o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Ankaran je občina pridobi mnenje 

strokovnega sveta za šport, sestavljenega iz treh članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo 

v športnih društvih s sedežem v občini. Strokovni svet za šport je dne 25. 1. 2022 podal pozitivno mnenje k 

predlogu Letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2022. 

 

Barbara Švagelj je povedala, da je Letni program športa potrdil tudi Odbor za družbene dejavnosti in da s 

sofinanciranjem športa želi občina spodbujati programe športa športnih društev.  

 

Vesna Mavrič je prosila za obrazložitev zneska, ki se nanaša na upravljanje v vrednosti 105.480 eur. Zanimalo 

jo je kaj je v ta znesek zajeto.  

 

Katja Pišot Maljevac je pojasnila, da je znesek namenjen za popravila in vzdrževalna dela vezana na vzdrževanje 

infrastrukture. Ta sredstva se črpajo iz proračunskih postav drugih oddelkov, in sicer iz Oddelka za razvoj in 

investicije ter iz Režijskega obrata. Namen Letnega programa športa je, da vsaka občina v enem dokumentu 

zbere pregled vseh stroškov, ki so namenjeni za šport.   

 

Vesna Mavrič omenila, da imamo v Ankaranu veliko društev za vodne športe, predvsem kajakaška društva. 

Vprašala je  ali so tudi v to finančno konstrukcijo zajeta sredstva za ta društva.   
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Župan je pojasnil, da so v Letnem programu športa predstavljena sredstva za sofinanciranje izvajanja programa 

športa. Na podlagi sprejetega Letnega programa športa bo izveden javni razpis za sofinanciranje programov 

športa, na katerega se bodo lahko prijavila športna društva, društva, ki bodo izpolnila pogoje in dosegla 

zadostno število točk bodo prejela sredstva sofinanciranja, kar pomeni, da možnost pridobitev sredstev imajo 

tudi vsa športa društva, ki izvajajo vodne športe.  

 

 

GRADIVO: 
 

- Predlog LPŠ, 

- Obrazložitev predloga, 
- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija. 
 

POROČEVALKA: 

 
- Katja Pišot Maljevac, vodja ODD. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 223: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Letni program športa v občini Ankaran za leto 2022. 

2. Sklep velja takoj.  

 

 

GLASOVANJE: 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 8 
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Ad 4.) Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico OŠVA 

 
NAJAVA: 

 
Na podlagi 53. a 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, 123/21, 172/21 in 207/21), prvega odstavka 28. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran (Uradni list RS, št. 24/2016), 

2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) ter 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) Občinski svet Občine Ankaran sprejme 

naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

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

 
Skladno z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran 

(Uradni list RS, št. 24/2016) (v nadaljevanju Odlok) je Svet zavoda dne 10. 12. 2021 objavil javni razpis za 

zasedbo delovnega mesta ravnatelja OŠV Ankaran. Na razpis so se prijavili 3 kandidati, le dva sta izpolnjevala 
vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta. Kandidati so se svetu zavoda, svetu staršev, predstavnikom 

zaposlenih in predstavnikom lokalne skupnosti predstavili 31. 1. 2022.  
 

Skladno z drugim odstavkom 53. a 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, 123/21, 172/21 in 207/21) in prvega odstavka 

28. člena Odloka si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, sveta staršev in Občine Ankaran.   

 
Skladno z navedenim je Svet zavoda dne 3. 2. 2022 Občino Ankaran zaprosil za obrazloženo pisno mnenje o 

obeh kandidatkah. Na podlagi pregledanih pisnih vlog kandidatk, njunih programov dela in odgovorov na 

vprašanja, ki so jih postavili člani sveta zavoda in zainteresirana javnost, je Občina Ankaran oblikovala 
obrazloženo pisno mnenje o obeh kandidatkah za delovno mesto ravnatelj, ki je priloga tega sklepa.  

 
Skladno z navedenim mnenjem je glede na predložene listine, izkušnje in predstavljeno vizijo najprimernejša 

kandidatka Željka Adamčič.  

 
Barbara Švagelj je povedala, da imamo za sabo petletno uspešno delo sedanje ravnateljice. V šolstvu je 

pomembna tudi kontinuiteta dela,  v programu, ki ga je predstavila Željka Adamčič so podane razvojne možnosti 
za nadaljevanje dobrega dela in uresničevanje zastavljenih ciljev.  

 
GRADIVO: 

 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Poziv Sveta zavoda OŠVA, 

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

 

POROČEVALKI: 
 

- Katja Pišot Maljevac, vodja ODD,  
- Barbara Švagelj, podžupanja in predsednica ODD OS. 

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 224: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran se je seznanil s kadrovskimi postopki izbire ravnatelja/ravnateljice 
Osnovne šole in vrtca Ankaran (v nadaljevanju OŠV Ankaran) ter s poročilom predsednice Odbora 

za družbene dejavnosti.  
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2. Občinski svet Občine Ankaran v imenu Občine Ankaran, kot mnenjedajalke v postopku imenovanja 

ravnatelja OŠV Ankaran, Svetu zavoda OŠV Ankaran kot najprimernejšo kandidatko za zasedbo 
mesta ravnateljice predlaga Željko Adamčič.  

3. Sklep velja takoj.  

 

 

GLASOVANJE: 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV  VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 8 

 
 

Ad 5.) Obravnava predloga sklepa o potrditvi Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA 
 

NAJAVA: 

 
Na podlagi 29. 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) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) Občinski svet Občine 

Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

Barbara Švagelj, podžupanja in po pooblastilu župana zadolžena za družbene dejavnosti, je podala obrazložitev 

predloga.  

 

Skupno posvetovalno telo Koordinacije P. I. K. A. za kulturo je pripravilo nov dokument Kultura.PIKA, Istrska 

kulturna strategija. V strategiji so zapisani vizija, poslanstvo, glavni in strateški cilji. Strategija je bila oblikovana 
v tesnem sodelovanju s kulturnim sektorjem (umetniki, akterji, javni zavodi, institucije, nevladne organizacije) 

in občinskimi upravami (medsektorska koordinacija). V letu 2021 je bila strategija oblikovana v dialogu s 
kulturnim sektorjem celotnega območja štirih občin. Od leta 2022 bo strategija implementirana skozi akcijske 

načrte. Med procesom implementacije bosta potekala spremljanje in evalvacija, na podlagi katerih bo strategijo 
mogoče periodično prilagajati.  

 

V posvetovalnem procesu so bili opredeljeni naslednji strateški cilji strategije:  
 

- ustvariti prostor mreženja in sodelovanja,   
- povečati dostopnost,  

- krepiti zmogljivost in spodbujati kakovost,  

- nadgrajevati regionalne in mednarodne povezave,  
- vzpostaviti in izvajati trajnostni pristop.  

 
Uresničevanje ciljev je zarisano v načrtovanih ukrepih, ki so ključni del dokumenta.  
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V dokumentu je predvideno, da se po sprejetju strategije pripravijo štirje specifični izvedbeni načrti do leta 

2030. V njih bodo določene ključne aktivnosti za izpolnitev ciljev in namenov strategije. V petem poglavju so 
opredeljeni ukrepi in nekatere ključne aktivnosti, ki tvorijo osnovo prvega izvedbenega načrta za obdobje 2022–

2023.   
 

V dokumentu so predvideni tudi načini in viri financiranja aktivnosti, dogovorjenih v izvedbenih načrtih. Finančna 

odgovornost za konkretne ukrepe je porazdeljena in določena v skladu z vsakokratnim soglasnim dogovorom 
med občinami in se bo zrcalila v posameznih občinskih proračunih. Predvideni viri financiranja aktivnosti so:  

 
- letnih proračuni štirih občin,  

- nacionalni, regionalni evropski in drugi javni viri,  

- prosti trg,  
- pokroviteljstva, sponzorstva.  

 
 S sprejetjem Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA ne bodo nastale dodatne finančne obremenitve v 

proračunu 2022. Obseg sredstev, potrebnih za implementacijo obdobnih izvedbenih načrtov, se opredeli šele po 
potrditvi le-teh s strani vseh štirih občinskih svetov v vsakoletnih proračunih 4 istrskih občin.  

 

Istrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA obravnavajo občinski sveti vseh štirih občin. 
 

Župan se je B. Švagelj zahvalil za vloženo delo pri pripravi nastalega dokumenta in ji čestital. Vsi štiri župani so  
bili vključeni v proces priprave dokumenta. Vsaka strategije je živa stvar in se nadgrajuje, dopolnjuje, osvežuje 

in tudi ta se bo. Nekateri zavodovi, ki delajo na področju kulture so bili na začetku priprave strategije tudi 

nekoliko zadržani glede skupne strategije, vendar je na koncu vse zavode pritegnil k sodelovanju, s tem se je 
oblikovala politika, ki temelji na vključevanju vseh akterjev na področju kulture.  

 
Katja Pišot Maljevac je povedala, da se na Oddelku za družbene dejavnosti veselijo akcijskih načrtov vezanih na 

kulturno strategijo. S sprejemom tega dokumenta je nastala dodatno obveza, ki jim je v veselje, in sicer 
sodelovanje z ostalimi tremi občinami.  

 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Strategija, 

- Mnenje pristojnega odbora OS, 

- Ustna informacija.  
 

POROČEVALKA: 
 

- Barbara Švagelj, podžupanja in predsednica ODD OS. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 225: 
 

  

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Istrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA.  

2. Sklep velja takoj. Ta sklep začne veljati takoj. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z 9 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 ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

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

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 

 SKUPAJ 13 9 

 

 
 

Ad 6.)     Obravnava predloga sklepa za 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: 

 

Jani Krstić, vodja Oddelka za pravne zadeve in lokalno samoupravo je podal obrazložitev predloga.  

 
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.   

 

Za obdobje od l. 2016 do l. 2021 je občinski svet za predstavnika v Svetu OBV imenoval g. Franca Koširja, univ. 
dipl. prav, Pipanova 21, 1133 Ljubljana – Brod.   

 
8.11.2021 je občina s strani g. Koširja prejela odstopno izjavo in za preostanek mandata tedanje zasedbe Sveta 

zavoda OBV imenovala Iztoka Mermoljo, direktorja občinske uprave OA.  

 
Ker je obstoječi sestavi Sveta zavoda OBV potekel mandat (21.1.2022) in je Vlada RS imenovala nove 

predstavnike v svetu, mora tudi OA ponoviti imenovanje za naslednje štiriletno mandatno obdobje (t.j. do 
21.1.2026).  

 
Skladno z navedenim se občinskemu svetu v sprejem predlaga predloženi sklep. 

 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo,  
- Ustna informacija. 

 

POROČEVALEC: 
 

- Jani Krstić, vodja OPS. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 226: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran za člana Sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra imenuje Iztoka 

Mermoljo, direktorja občinske uprave Občine Ankaran.  
2. Imenovanje preneha s potekom mandata sedanje sestave Sveta zavoda.   

3. Sklep velja takoj. 
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GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 9 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 ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI / 
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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: 

 
Iztok Mermolja, direktor OU je podal poročilo o porabi. 

 

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 31.12.2021:                                67.124,35 EUR  

Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2022:                         20.000,00 EUR  
Izločena sredstva v rezervni sklad do 31.1.2022:                             1.666,67   EUR  

Poraba sredstev sklada do 31.1.2022:                                                  00,00  EUR  
Stanje sklada na dan 31.1.2022:                                              68.791,02  EUR  

 

GRADIVO: 
 

- Ustna informacija.  
 

POROČEVALEC: 
 

- Iztok Mermolja, direktor OU 

 
Ad 8.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
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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 člane OS seznanil s pripravo sklepnega dejanja delitvene bilance skupnega nerazdeljenega 

premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran. Delna razdelitev je bila že opravljena. Trenutno 
se pripravlja delitvene bilance o sporazumni ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v posamičnih 

skupnih javnih službah, zavodih, agencijah. Pripravljen je predlog, da bi Občina Ankaran z večine skupnih 

javnih služb, zavodov in agencij odstopila od ustanoviteljskih in soustanoviteljskih obveznostih in svoje 
nadaljnje sodelovanje z zavodi opravljala s sklenitvijo pogodbe z njimi. Zaradi nepopolne primerljivosti med 

občinami tako po velikosti, kot po št. prebivalstva, po zakonskih temeljih, ki mestnim občinam predpisuje 
večje obveznosti, je bilo ugotovljeno, da je sobivanje dveh tako različnih soustanoviteljic zelo zapleteno.  

OA ima tudi v javnih zavodih zaradi majhnega deleža zastopanja zelo majhen vpliv na delovanje zavodov. 
Na podlagi povedanega je nastal predlog, da se Občina Ankaran izloči iz soupravljanja. To bi pomenilo tudi 

finančno razbremenitev za Občino Ankaran.  

OA bo ostala v medobčinskem zavodu Obalne Lekarne in v Ankaranu bomo omeli samostojno lekarno, ne 
pa le podružniško lekarno.  

b) Rešuje se tudi vključitev Občina Ankaran v JSS MOK, kjer je izločitev bolj zapletena, ker gre za premoženjsko 
delitev. OA zagovarja delitev po teritorialnem načelu, v tem primeru bi OA pripadale vse nepremičnine na 

ozemlju OA. Na tem področju je potrebno tudi pripraviti ustrezno stanovanjsko politiko, da bi se stanovanjski 

fond širil in da bi se vzpostavila merila dodeljevala ankaranskim občanom.  
Župan je direktorja zaprosil, da poda podrobnejše informacije o parcelah, ki naj  bi prišla v last na OA. 

Povedal je, da gre za nepremičnine na Regentovi, Razgledni pot, kjer gre tako za parcele kot za stavbe ter 
parcelo na območju Dolge njive ter pod cerkvijo, kjer je namenjena strnjena stanovanjska gradnja, za   

mlade in mlade družine. Model upravljanja strnjene stanovanjske gradnje se še prepoznava in potekajo 
dogovori za predstavitev dobrih praks.  

 

Župan je prosil, da se svetnice in svetnike povabi na delavnice o prostorskem načrtovanju, da bodo imeli 
na organih odločanja neposredne informacije. 

 
Vesna Mavrič se je zahvalila za vse podane informacije in povedala, da je pridobila odgovore na vprašanja, 

ki ga je imela v povezavi s točko dnevnega reda na prejšnji seji OS, ki je obravnavala potrditev poslovnega 

in finančnega načrta JSS MOK.  
Povedala je še za primere dobrih praks v občini Hrpelje-Kozina in Ajdovščina.  

 
Iztok Mermolja je napovedal delavnico s predstavitvijo in ugotovitvijo demografske študije in ocena 

prostorskih kapacitet in nekaj scenarijev razvoja, na katero bi povabili članice in člane OS ter širšo javnostjo.   

 
c) Vesna Mavrič je opozorila, da streha na »izolirnici« še vedno ni pokrita.  

Župan je povedal, da se je objekt  zaprt, da se prepreči vandalizem, strokovne službe pa je pozval, da 
preverijo tudi potrebo po prekritju strehe, da se ne bi povzročala dodatna škoda.  

 
d) Vesna Mavrič je postavila vprašanje ali bo ob krožišču med Jadransko cesto in Železniško cesto postavljen 

bencinski servis.  

 
Župan je povedal, da tej postavitvi lokalna skupnost nasprotuje, vendar je v skladu z Državnim prostorskim 

načrtom, ki je bil sprejet v letu 2011 določeno, da sena tem mestu postavi bencinski servis.   
 

Vesna Mavrič je povedala, da prebivalci na Rožniku so že sedaj izpostavljeni vplivom Luke Koper in da bi 

bencinski servis pomenilo dodatne obremenitve ter da je število bencinskih servisom v okolici Ankarana 
zadostno. Podala je mnenje, da je potrebno razmisliti o določenih ukrepih za zmanjšanje vplivov Luke Koper 

na okolje ter podelitev subvencij, s katerimi bi si prebivalci zmanjšali učinke hrupa. 
 

Župan je povedal, da je lokalna politika usklajena z evropsko politiko. Evropski podnebni dogovor, zelena 
transformacija ter razogljičenje so evropske zaveze, ki jim je potrebno slediti tudi na državni ravni. S 

sledenjem tem politikam lahko Občina Ankaran uspešno blokira tretji pomol, ker od vodstva Luke Koper 

zahteva jasno poslovno politiko o tem katere dejavnosti bo izvajala na drugem pomolu, ker je evropska 
usmeritev, da se pretovor s premogom iz pristanišča umakne.   
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Župan je predstavil rešitve zaščite prebivalcev na Rožniku, ki temelji na prostorskem aktu OPPN za ŠRC 

Ankara. Stališče Ankarana je, da se južno od novega obrobnega kanala naredi zasaditev zaščitnega zelenega 
pasu na višini treh metrov in več. Poudaril je, da je pri zaščiti prebivalstva potrebno ubrati drugačno pot, 

subvencije so na prvi pogled všečne rešitve, potrebno pa je zmanjševati vplive z uporabo novih tehnologij, 
da ne bo hrupa, da ne bo prahu.  

Od koncesionarja je potrebno doseči plačevanje pristaniške rente, okolijske takse, da bi bili prebivalci 

vplivnega območja deležni stalne subvencije zaradi poslabšanja bivalnih razmer. 
 

Vesna Mavrič se je zahvalila za izčrpne podane informacije.   
 

 

 
Seja se je zaključila ob 20:52 uri. 
 
 

Zapisala 
 

Nataša Mahne 
VODJA SEKRETARIATA 

                                               

                                              Občina Ankaran 
 

Gregor Strmčnik 
            ŽUPAN 

 

 
 


