OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK - SCENOSLED
25. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila v četrtek, 17. maja 2022, ob 19. uri,
v prostorih OŠVA na naslovu Regentova ulica 4, Ankaran
00:

Ugotovitev sklepčnosti

Župan obvesti OS OA o napovedanih odsotnostih oziroma zadržanostih članov OS OA.
PREGLED PRISOTNOSTI:
ČLANI OBČINSKEGA SVETA

PRISOTNOST

1.
2.

RIA
RIA

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN

DA
NE

3.

RIA

NINA DERENDA

NE

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.
10.

RIA
RIA

ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC

NE
DA

11.

SZV

VESNA MAVRIČ

DA

12.

ZA

IVAN KLUN

NE

13.

INS

mag. MARTINA ANGELINI

DA

SKUPAJ

Vabljeni člani Občinskega sveta OA:

13
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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
VESNA MAVRIČ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
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

Ostali prisotni:

Katja Pišot Maljevac kot poročevalka pri točki št. 2 DR, mag.
Aleks Abramovič kot poročevalec pri točki št. 3 DR, Nataša
Mahne kot zapisničarka in kot tehnična podpora pri izvedbi seje
ter Jani Krstić kot pravna pomoč pri izvedbi seje.

Ugotovi se, da je prisotnih 7 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen.
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 25. 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, 10/2022) 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 24. redne seje OS OA;
2. Obravnava predloga Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran - prvo branje;
3. Seznanitev z izvajanjem Načrta razvojnih programov OA za leto 2022 - informacija o posledicah krize
v gradbeništvu;
4. 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:
1. Potrditev zapisnika 24. redne seje OS OA;
2. Obravnava predloga Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran - prvo branje;
3. Seznanitev z izvajanjem Načrta razvojnih programov OA za leto 2022 - informacija o posledicah krize
v gradbeništvu;
4. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.
Odločanje o predlogih za hitri postopek
/
Sprejem dnevnega reda
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 240:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 25. redne seje, z dne 17. 5. 2022.
GLASOVANJE:

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

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
VESNA MAVRIČ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

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

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA
Ad 1.) Potrditev zapisnika 24. 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. 241:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 24. redne seje OS OA z dne 5. 5. 2022.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet s 7 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
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
VESNA MAVRIČ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
/
/
/
ZA
ZA
/
ZA
/
ZA
ZA
/
ZA
7
4

Ad 2.) Obravnava predloga Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran - prvo
branje
NAJAVA:
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) in od 127. do
130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) Občinski svet Občine
Ankaran sprejme naslednji sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Občina Ankaran je pripravila Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran z namenom
spodbujanja izobraževanja, povečanja dostopnosti in doseganja višje ravni izobrazbe, izboljšanja zaposljivosti
ter aktivnega vključevanja mladih v lokalno okolje. Štipendije se dodelijo za izobraževanje na izobraževalni
ustanovi po izobraževalnem programu za pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino
ali diplomo javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa, in je namenjena delnemu kritju stroškov v
zvezi z izobraževanjem.
Upravičenci so dijaki od vključno prvega letnika dalje za šolanje na srednjih šolah v Republiki Sloveniji ali tujini,
ki so prvič vpisani v letnik, in študenti od vključno prvega letnika dalje, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji
ali tujini, in so prvič vpisani v letnik oziroma v absolventski staž z veljavnim statusom študenta. Poleg tega
morajo biti občani občine Ankaran, državljani Republike Slovenije, v času vložitve vloge dijaki mlajši od 22 let
oziroma študenti od 27 let, ne smejo biti v delovnem razmerju, opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
biti družbeniki gospodarskih družb ali (so)ustanovitelji zavodov ter biti vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Osnovna štipendija za dijake in za študente je določena v točkah za štipendijo (TZŠ) in za dijake znaša 10 TZŠ,
za študente pa 15 TZŠ. Vrednost TZŠ v evrih za tekoče leto predpiše župan glede na razpoložljiva sredstva,
namenjena štipendiranju, sprejeta v proračunu za tekoče leto, in ne sme biti nižja od 1 EUR. Štipendija dijaka
ali študenta se lahko zviša na podlagi meril za ocenjevanje uspeha in dosežkov izraženih s korekcijskimi količniki.
Formula za izračun: Štipendija za izplačilo = Osnovna štipendija X (∑ korekcijskih količnikov) X vrednost TZŠ.
Štipendije Občine Ankaran ne izključujejo prejemanja drugih štipendij, dijaki in študenti jih za eno šolsko oziroma
študijsko leto prejemajo 12 mesecev. Upravičenci do štipendije s štipenditorjem podpišejo pogodbo o
štipendiranju.
Finančne posledice: sprejetje odloka bo ustvarilo potrebo po dodatnih proračunskih sredstvih. Celoten znesek
dodeljenih štipendij na podlagi letnega razpisa bo odvisen od višine TZŠ, sprejete s sklepom župana, števila
upravičencev in njihovega doseganja meril po odloku.
Vesna Mavrič je povedala, da je potrebno premisliti, ali bi Oblok zastavili tako, da bi dijaki in študenti v primeru
neuspeha pri šolanju štipendijo vračali.
Župan je povedal, da svoje pomisleke naslovi na strokovne službe.
Jani Krstić je povedal, da bo učinek tega Odloka ta, da bo občina pridobila podatke, kje se mladi iz občine
izobražujejo.
Mag. Martina Angelini je povedala, da se ne strinja z vračilom. Meni, da vsak, ki se vpiše v srednjo šolo ali na
študij ima dobre namene, da ga zaključi in da bo le majhen delež dijakom in študentov, ki jim to ne bo uspelo.
Bistvo je, da se tiste, ki bodo štipendirani obdrži v kraju in da bodo kasneje, s svojim bivanjem v kraju pomagali
k njegovem razvoju.
Otmar Piščanc je predlagal, da če ne bo zaključil šolanja bi opravili družbeno koristno delo.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa ter odloka in obrazložitev predloga,
Ustna informacija.
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POROČEVALKA:
Katja Pišot Maljevac, vodja ODD.

-

ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 242:
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Predlog odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine
Ankaran v prvi obravnavi.
2. Sklep velja takoj.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet s 7 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
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
VESNA MAVRIČ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

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

Ad 3.) Seznanitev z izvajanjem Načrta razvojnih programov OA za leto 2022 - informacija o
posledicah krize v gradbeništvu
OBRAZLOŽITEV:
PRORAČUN ORI: 9.489.392,23
ŠTEVILO PROJEKTOV V NRP V LETU 2022: 50 investicijskih projektov
VEČJI PROJEKTI:
-

Projekt Pokopališče Ankaran;
Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA;
Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria;
Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive);
Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret;
Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica).

RAZLOGI ZA DVIG CEN
-

dvig cen zaradi rasti surovin (povečanje povpraševanja; najbolj so se podražili jeklo, armatura, les,
bitumenski materiali, polimerni materiali, kot so cevi in kamniti mineralni materiali) in cen energentov
vojna v Ukrajini,
prezasedenost gradbincev in projektantov.
6

Industrija, ki proizvaja za gradbeništvo ključne materiale, proizvode in surovine, podvržena omejitvam svojega
delovanja. Povpraševanje je tako preseglo ponudbo, kar se je odrazilo tako na skoku cen kot tudi na dobavnih
rokih.
OPAŽANJA DVIGA RASTI CEN NA PROJEKTIH OBČINE ANKARAN V LETIH 2021 IN 2022 TER SLABŠI
ODZIV IZVAJALCEV NA POVPRAŠEVANJE (MAJHNO ŠTEVILO PONUDB):
-

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA VRTCA
OBALNA PEŠPOT MED ŠRP.SV. KATARINA IN KOPALIŠČEM ADRIA (330.000→ 512.313,39 = 55 %)
ČKA (podpisan aneks za podražitve) = 28 %
POKOPALIŠČE ANKARAN
…

656. člen Obligacijski zakonik (OZ)
Ponudbe izvajalcev v gradbeništvu so v povprečju višje v povprečju 30% glede na načrtovana sredstva v
proračunu Občine Ankaran za leto 2022, kar se bo odražalo tudi na izvedbi predvidenih investicij. Za načrtovane
investicije bo potrebno zagotoviti več sredstev oz. prerazporediti sredstva iz manj nujnih investicij na tiste
ključne, ki se jih bo kljub podražitvam izvedlo v letu 2022.
POROČEVALEC:
-

Mag. Aleks Abramovič, vodja ORI.

Vesna Mavrič je predlagala, če bi pri predstavitvi projektov bilo zapisano koliko sredstev je bilo planiranih in za
koliko so se cene podražile.
Župan je pojasnil, da je bil namen predstavitve, da se vidi v kateri fazi so projekti.
Barbara Raičič je vprašala, kdaj se bo Geaprodukt izselil iz občinskih prostorov.
Župan je povedal, da je v postopku izvršba za izselitev in da zaradi zamujanja pri izselitvi plačujejo penale.
Ad 4.) 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) Vesna Mavrič je vprašala o institucionalnem varstvo starejših, kje je predvidena gradnja doma za ostarele
in v kolikšnem času.
Župan je povedal, da se institucionalno varstvo starejših po OPN-ju umešča v območje centralnih dejavnosti.
Pripravljena je bila tudi študija prostorskih kapacitet in projekcija razvoja lokalne skupnosti, narejena za 5000
prebivalcev. V okviru te projekcije je bilo načrtovano tudi institucionalno varstvo starejših, koliko je oskrbe na
domu, koliko je oskrbovalnih/varovanih stanovanj in koliko je ostale institucionalne oskrbe. Časovni okvir
izgradnje doma za starejše je v tem trenutku težko napovedati.
Seja se je zaključila ob 21:05 uri.
Zapisala

Občina Ankaran

NATAŠA MAHNE

Gregor Strmčnik

VODJA SEKRETARIATA

ŽUPAN
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