
 
 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET ׀ CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

 

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

 

28. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 19. uri,  

v prostorih občine na naslovu Regentova ulica 2, Ankaran 

 

00: Ugotovitev sklepčnosti 

 

Zaradi nepredvidenih in neodložljivih obveznosti je župan za vodenje seje pooblastil podžupanjo Barbaro 

Švagelj. Slednja pozdravi prisotne in 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 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. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ NE 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV VESNA MAVRIČ DA - pridružena ob 19.26 (3. točka DR) 

12. ZA IVAN KLUN NE 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ 13 8 

 

 

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 

VESNA MAVRIČ 

IVAN KLUN 
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mag. MARTINA ANGELINI 

  

 

 

Ostali prisotni: 

 

Vesna Vičič kot poročevalka pri točkah št. 3, 4 in 5 DR, Iztok 

Mermolja, direktor OU, Jani Krstić kot poročevalec pri točkah 

št. 2 in 6 DR ter kot pravna pomoč in Nataša Mahne kot 

zapisničarka in kot tehnična podpora pri izvedbi seje. 

 

 

Ugotovi se, da je prisotnih _8_ članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 28. 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: 

 
Podžupanja 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 27. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;  

2. Potrditev aneksa št. 1 k sporazumu o plodovih (najemninah) gospodarske javne infrastrukture;  

3. Seznanitev s sklepom župana o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev 

območja Stanovanjska soseska Ankaran hrib (EUP AN-04, AN-03, AN-39 in AN-05);  

4. Seznanitev s sklepom župana o izvedbi pripravljalnih del za razpis projektnega natečaja za pridobitev 

urbanistično in krajinsko arhitekturnih rešitev za oblikovanje območja Ankarana center (EUP AN-37, 

AN-22, AN-34 in AO-07);  

5. Seznanitev z začetkom priprave strokovnih podlag in sklepa o pripravi OPPN za ureditev območja 

Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive (EUP AN-19);  

6. 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: 

 
6. Imenovanje nadomestnih članic volilne komisije 

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;  

2. Potrditev aneksa št. 1 k sporazumu o plodovih (najemninah) gospodarske javne infrastrukture;  

3. Seznanitev s sklepom župana o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev 

območja Stanovanjska soseska Ankaran hrib (EUP AN-04, AN-03, AN-39 in AN-05);  

4. Seznanitev s sklepom župana o izvedbi pripravljalnih del za razpis projektnega natečaja za pridobitev 

urbanistično in krajinsko arhitekturnih rešitev za oblikovanje območja Ankarana center (EUP AN-37, 

AN-22, AN-34 in AO-07);  

5. Seznanitev z začetkom priprave strokovnih podlag in sklepa o pripravi OPPN za ureditev območja 

Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive (EUP AN-19);  

6. Imenovanje nadomestnih članic volilne komisije 

7. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.  

 

 

Odločanje o predlogih za hitri postopek 
 

/ 

Sprejem dnevnega reda 
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ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 266: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 28. redne seje, z dne 13. 10. 2022. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z 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 / 

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 / 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV VESNA MAVRIČ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 27. 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: 

 

Podžupanja poda obrazložitev. 
 

GRADIVO: 
 

- Zapisnik minule seje OS OA. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 267: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 27. redne seje OS OA z dne 20. 9. 2022. 

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glas 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 / 

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 / 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV VESNA MAVRIČ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI VZDRŽANA 

 SKUPAJ 13 7 

 

 

Ad 2.) Potrditev aneksa št. 1 k sporazumu o plodovih (najemninah) gospodarske javne 
infrastrukture 

 
NAJAVA: 

 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) in 146. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) občinski svet sprejme sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Mestna občina Koper (MOK) in Občina Ankaran (OA) sta dne 1.12.2020 sklenili Sporazum o plodovih 

(najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju Sporazum) v katerem sta ugotovili, da 

MOK prejema najemnino iz naslova oddaje skupne gospodarske javne infrastrukture izvajalcem javnih služb 
Rižanski vodovod Koper in Marjetica Koper. S Sporazumom sta se dogovorili, da MOK nakaže OA določen znesek 

kot akontacijo za še nedoločen delež OA na plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture, ki 
jih je oz. bo MOK prejela od 1.1.2015 do 31.12.2020.  

  

Občini še vedno nista razdelili deleža na skupni GJI, zato sta pristopili k pripravi dodatka oz. aneksa k Sporazumu 
z namenom nadaljnje začasne ureditve razmerij glede delitve plodov (najemnin) gospodarske javne 

infrastrukture (v nadaljevanju GJI) za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, ki jo imajo v najemu izvajalci 
javnih gospodarskih služb.  

 

Priložen aneks v ničemer ne ureja načina delitve premoženja, ki prestavlja gospodarsko javno infrastrukturo ter 
tudi ne spreminja ali posega v besedilo Sporazuma. 

 
Aneks predstavlja le podlago za izplačilo avansa za že prejete najemnine od skupne GJI s strani MOK v letih 

2021 in 2022 ter kot tak določa le višino avansa in rok izplačila. 
 

Aneks je bil s podpisom župama Občine Ankaran poslan v podpis tudi MOK dne 6.10.2022. Podpisanega aneksa 

še nismo prejeli. 
  

Skladno z navedenim se občinskemu svetu predlaga v potrditev predloženi aneks in sprejetje predloženega 
sklepa. 

 

Mag. Martina Angelini je podala vprašanje zakaj vrednost gospodarske javne infrastrukture in odstotek  ni točno 
določena. 

 
Razdelitev nerazdeljenega skupnega premoženja bo narejena na podlagi strokovnih izračunov, vendar je sama 

sklenitev sporazuma tudi politična odločitev.  
V primeru, ko se GJI prepleta na način kot med MOK, OA in nato naseljem Hrvatini pa analitika in strokovne 

podlage ne nudijo enoznačnega odgovora, kateri kapitalni vod služijo za napajanje posameznega območja in 

zato brez podrobne analize ne moremo dobiti točne vrednosti. Sedanja ocena je izkustvena in naj ne bi presegala 
realne vrednosti, kar pomeni, da OA ne kreditira MOK. Potrebno bo določiti ključe delitve in po tem bo določitev 

cene tehnične narave.  
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GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Aneks, 
- Ustna informacija. 

 
POROČEVALEC: 

 

- Jani Krstić, vodja OPS. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 268: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran potrdi predloženi Aneks št.1 k Sporazumu o plodovih (najemninah) 
gospodarske javne infrastrukture. 

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 / 

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 / 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV VESNA MAVRIČ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
 

Ad 3.) Seznanitev s sklepom župana o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
ureditev območja Stanovanjska soseska Ankaran hrib (EUP AN-04, AN-03, AN-39 in AN-05) 

 

NAJAVA: 
 

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

seznani s predlagano tematiko. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Občina Ankaran je po sprejetju Občinskega prostorskega načrta pričela z aktivnostmi za pričetek izdelave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Ankaran hrib, ki na podlagi OPN-ja zaobsega prostorske 
enote AN-03, AN-04, AN-05 in AN-39. V sklopu priprav so bili izvedeni sestanki s pretežno večinskimi lastniki 

zemljišč, s ciljem poenotiti in uskladiti urbanistično zasnovo območja. Kljub naporom in aktivni vlogi Občina 

Ankaran usklajene in z OPN-jem skladne urbanistične zasnove do decembra 2021 ni prejela, zato je sama 
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naročila njeno izdelavo. Izdelava OPPN Ankaran hrib namreč je namreč eden izmed prioritetnih OPPN-jev, za 

katerega so rezervirana sredstva tudi v proračunu. Urbanistično zasnovo je pripravil Locus d.o.o., prav tako pa 
Oceno stanja in prihodnjih potreb na območju OPPN za stanovanjsko sosesko Ankaran – hrib. Predmetno 

gradivo je bilo predstavljeno lastnikom in mejašem območja dne 4.10.2022. Njihova mnenja in pripombe bodo 
obravnavani v naslednji fazi priprave osnutka OPPN.   

V sklopu priprav so bile pred sprejetjem Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran 
hrib že izdelane dokumentacije in strokovne podlage:  

• Prometna študija, Provia d.o.o., november 2021  

• Geodetski načrt, marec 2022  

• Urbanistična zasnova  

• Ocena stanja in prihodnjih potreb na območju OPPN za stanovanjsko sosesko Ankaran – hrib  

• Hidrološko hidravlična študija, PNZ d.o.o., junij 2022, v fazi dopolnjevanja na podlagi 
izsledkov 2. recenzije.   

V nadaljevanju bo potrebno izdelati še strokovnih podlag: elaborat ekonomike, predlog komasacije stavbnih 
zemljišč, izdelati program opremljanja ter ostala potrebna gradiva.   

Po sprejetju in objavi Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran hrib bo občina 
nadaljevala s pripravo osnutka akta.  

Mag. Martina Angelini je vprašala kakšne stroške nosi Občina pri izdelavi idejne zasnove ter opozorila, da je 
potrebno upoštevati, da se sedanjim prebivalcem ne degradira območja in da se ne posega na robna območja.  

Iztok Mermolja je odgovoril, da lastniki robnih območij bodo lahko izrazili interes kaj želijo, da se na njihovih 
parcelah ureja oz. da se pusti obstoječe stanje.   

Mag. Martina Angelini je povedala, da so že predhodni prostorski plani za to območje predvideli stanovanjsko 

gradnjo. Vprašala je katera določila v prostorskih aktih niso bila upoštevana v idejnih zasnovah podanih s strani 
investitorjev ter kako se bo preprečilo, da ne bo postala soseska za turistične namene. 

Iztok Mermolja je pojasnil, da sta lahko tipologije gradnje in koncept območja ena od orodij, da se omeji da 
stanovanje ne bodo postala sekundarna gradnja.  

Zoran Pejanović je povedal, da trenutna infrastruktura, ki jo ima Ankaran ne bo prenesla povečanje prebivalstva 
za dodatnih 500 prebivalcev.  

Vesna Mavrič je povedala, da ji je idejna zasnova všečna ter tudi poudarila, da prometna povezava čez 

Srebrničevo ne bo dovolj za prevoz novih stanovalcev iz tega območja. Potrebno bo razmisliti tudi parkiriščih za 
obiskovalce.  

Iztok Mermolja je povedal prečna povezava je namenjena povezavi in intervencijskim vozilom. Predvideno je, 
da bo dovoz do soseske dostopen preko  Razgledne poti in da bo po gradnji rekonstruirana. Gradnja novega 
parkirišče je predvidena na Bevkovi ulici in ob zaklonišču na Srebrničevi ulici. 

Zoran Pejanović je podal predlog, da se promet uredi tudi enosmerno.  

Barbara Švagelj je poudarila, da je bil Ankaran v preteklosti slabo urbanistično zasnovan in da je potrebno veliko 
tega pri novem planiranju upoštevati in odpraviti.  

GRADIVO: 

- Sklep župana o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran hrib (OPPN obravnava 

enote AN-03, AN-04, AN-05 in AN-39) št. 3505-0001/2022 z dne 5.10.2022  

- Ocena stanja in prihodnjih potreb na območju OPPN za stanovanjsko sosesko Ankaran – hrib (Locus 
d.o.o., september 2022)  

- Ustna informacija. 
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POROČEVALKA: 

 
- Vesna Vičič, vodja OOP. 

 
 

Ad 4.)     Seznanitev  s sklepom  o  izvedbi  pripravljalnih  del  za razpis projektnega natečaja za 

pridobitev urbanistično in  krajinsko  arhitekturnih  rešitev  za  oblikovanje območja Ankaran 
center (EUP AN-37, AN-22, AN-34 in AO-07 

 
NAJAVA: 

 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) in 146. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) se občinski svet seznani s 

predmetno tematiko. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

17. člen Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov 

(Uradni list RS, št.108/04,114/06–ZUE,33/07–ZPNačrt,57/12–ZGO-1D,61/17–GZ,61/17–ZUreP-2 in199/21–
ZUreP-3) določa, da v primeru, če je naročnik javnega natečaja oseba, ki je javni naročnik, se pripravljalna dela 

za razpis natečaja začno s sklepom, ki ga sprejme pristojni organ takega naročnika v pisni obliki. 
 

Občinski prostorski načrt Ankaran za enote EUP AN-37, AN-22, AN-34 in AO-07 določa, da se OPPN izdela na 

podlagi javnega natečaja. Izdelava OPPN Ankaran center je med prioritetnimi projekti Občine Ankaran, za 
katerega so planirana sredstva v proračunu.  

 
V fazi priprav je bila že izdelana:  

- Ocena prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti (Locus d.o.o.),  
- Hidrološko hidravlična študija, PNZ d.o.o., junij 2022, v fazi dopolnjevanja na podlagi izsledkov 2. recenzije.  

 

Po sprejetju Sklepa o izvedbi pripravljalnih del za razpis projektnega natečaja za pridobitev urbanistično in 
krajinsko arhitekturnih rešitev za oblikovanje območja Ankaran center bo Občina Ankaran pričela z aktivnostmi 

in pripravo strokovnih podlag:  
- projektno natečajno nalogo,  

- dogovorom o sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, 

- oceno stroškov za izvedbo javnega natečaja ter  
- ostalimi strokovnimi podlagami za pripravo javnega natečaja. 

 
Vesno Mavrič je zanimalo, do kje se bo gradilo pod cesto, na katerem delu kampa je namenjena gradnja 

centralnih dejavnosti in za katere namene ter katera zemljišča na tem območju so v lasti občine.  

 
Iztok Mermolja je pojasnil, da je bilo podpisano pismo o nameri, da bi se nekatera zemljišča na območju Adrie 

zamenjala z občinskimi zemljišči, ki ležijo na Debelem rtiču. Na tem območju bi gradili oskrbni center, zdravstveni 
dom, upravno stavbo.  

 
GRADIVO: 

 

- Sklep  o  izvedbi  pripravljalnih  del  za  razpis  projektnega  natečaja  za  pridobitev urbanistično in 
krajinsko arhitekturnih rešitev za oblikovanje območja Ankaran center (EUP AN-37, AN-22, AN-34 in 

AO-07) št. 3505-0002/2020 z dne5.10.2022 
- Ustna informacija. 

 

POROČEVALKA: 
 

- Vesna Vičič, vodja OOP. 
 

Ad 5.) Seznanitev z začetkom priprave strokovnih podlag in sklepa o pripravi OPPN za ureditev 
območja Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive (EUP AN-19) 

 

NAJAVA: 
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Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) in 146. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) se občinski svet seznani s 
predmetno tematiko. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

Zakon o javnih Občinski prostorski načrt Ankaran (Uradni list RS št. 161/2020 z dne 10.11.2020, v nadaljevanju 
OPN), za enoto EUP AN-19 predvideva izdelavo OPPN za vila blok ali blokovsko gradnjo za stanovanja za mlade 

(usmerjena stanovanjska gradnja).  
 

OPN za območje EUP AN-19 določa usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev pri izdelavi OPPN, kot 

sledi v nadaljevanju: 
  

- Ciljna gostota prebivalstva: 120–140 preb/ha, 
- Dovoljena tipologija: vila blok ali blok, 

- Potrebno je zagotoviti mrežo pešpoti, ki bodo naselje navezovale na center Ankarana, 
- V zasnovo je potrebno vključiti potek zaledne pešpoti (iz smeri pokopališča čez območje proti zahodu), 

- Zagotoviti je potrebno možnost navezave območja severno od OPPN na mrežo pešpoti, 

- Zelene površine naj bodo parkovno oblikovane in zasajene z avtohtonimi visokodebelnimi drevesnimi 
vrstami, 

 

V naravi je območje delno pozidano in delno komunalno opremljeno. Poleg OPPN-ja bo izdelan tudi program 

opremljanja, skladno s katerim bo izvedena gradnja dodatne komunalne infrastrukture.  

V izdelavi je projektna naloga z idejnimi zasnovami za stanovanjsko sosesko za mlade Dolge njive. Vzporedno 
se že izdelujejo ustrezne strokovne podlage (npr. hidravlično-hidrološka študija), poleg tega pa bodo izdelane 

še druge strokovne podlage za analizo prostorske enote in načrt komunalnega opremljanja. Sledil bo Sklep o 

pričetku postopka izdelave OPPN Stanovanjska gradnja za mlade Dolge njive.  
 

Vesna Mavrič je vprašala kakšna je lastniška struktura in površina območja OPPN.  
 

Vesna Vičič se je zahvalila za vprašanje in povedala, da pri naslednjih obravnavah OPPN-jev bo pripravila tudi  
 

GRADIVO: 

 
- Seznanitev z začetkom priprave strokovnih podlag in Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta 

za ureditev območja Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive, 
- Ustna informacija.  

 

POROČEVALKA: 
 

- Vesna Vičič, vodja OOP. 
 

Ad 6.)     Imenovanje nadomestnih članov volilnih komisij; 

 
NAJAVA: 

 
2. odstavek 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) in 146. člen Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) občinski svet sprejme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 
38. člen 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: »Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska 
volilna komisija.  

 

Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve.  
 

Če bi članom občinske volilne komisije prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do 
konca volitev.«  

 
Občinska volilna komisija:  
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1.      skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;  
2.      potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list 

kandidatov;  
3.      določa volišča;  

4.      imenuje volilna odbore;  

5.      ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o 
izidu volitev;  

6.      opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;  
7.      opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.  

 

65. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) določa:   
 

»(1) Občina Ankaran ima Občinsko volilno komisijo in Posebno občinsko volilno komisijo.  
(2) Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov Občinske volilne komisije in Posebne občinske 

volilne komisije določa zakon.  
(3) Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija za svoja pisanja uporabljata občinski žig 

z dodatnim napisom: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE oziroma 

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE.«  
 

Dne 11.10.2022 je dr. Meliha Fajić na občino naslovila svojo odstopno izjavo.  
 

Skladno z navedenim se občinskemu svetu predlaga v sprejetje predloženi sklep in zamenjava nadomestne 

članice OVK.  
 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa in obrazložitev predloga, 
- Ustna informacija. 

 

POROČEVALEC: 
 

- Jani Krstić, vodja OPS. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 269: 
 

  

1. Občinski svet se seznani z odstopom nadomestne članice OVK Melihe Fajić.  

2. V OVK se namesto odstopljene nadomestne članice imenuje Edita Gaberšek Klarica.  
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 / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ / 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV  VESNA MAVRIČ ZA 

12. ZA IVAN KLUN / 
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13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 

Ad 7.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 

 
Podžupanja 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) Mag. Martina Angelini je opozorila na besedilo razpisa za prijavo za sodelovanje na »Martinovo v Ankaranu«. 

V besedilu je zapisano, da vsi dokumenti morajo biti zapisani v slovenskem jeziku.  
 

Jani Krstić je pojasnil, da gre za administrativno napako in se je za to iskreno opravičil  ter poudaril, da bo 

napaka odpravljena v čim krajšem času.  
 

b) Vesna Mavrič je vprašala kdaj se bo nadaljevala gradnja ceste od krožišča na Jadranski cesti, čez Železniško 
cesto proti Kopru.  

 

Baraba Švagelj je pojasnila, da je nadaljevanje ceste partnerski projekt med državo, Luko Koper in Občino 
Ankaran, vsi tri deležniki so podpisali skupni sporazum. Zaradi menjave vodstva Luke Koper in vlade RS je 

potrebno novi vodstvi seznaniti z vsebino sporazuma in se dogovoriti o njegovi terminski izvedbe.  
 

Iztok Mermolja je dodatno pojasnil, da Občina Ankaran ima pripravljeno projektno dokumentacijo za 
ureditev Železniške ceste.  Pripravlja se tudi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega projekta in 

projekt za izvedbo za ureditev ankaranskega obrobnega kanala. Potrebno je pridobiti pravice graditi.  

 
c) Vesna Mavrič je vprašala ali bo ob novem krožišču zgrajen bencinski servis. 

 
Iztok Mermolja je povedal, da gradnja bencinskega servisa določa DPN in investitor pridobiva gradbeno 

dovoljenje in da poleg tega mora urediti še pravice graditi. Tej gradnji je Občina Ankaran nasprotovala.  

 
d) Vesna Mavrič je vprašala kje se bo gradila kolesarska cesta.  

 
Iztok Mermolja je povedal, da se bo sedanji  profil kolesarske ceste, ki je nastal na krožišču nadaljeval v 

dve smeri, proti Kopru in proti naselju Ankaran.  

 
e) Vesna Mavrič ja vprašla ali bo izvedena zasaditev zelenega pasu pod Rožnikom. 

 

Iztok Mermolja je povedal, da se bodo z ureditvijo Jadranske ceste in ankaranskega obrobnega kanala 

zmanjšani vplivi pristanišča, zeleni pas bo zasajen ob robu parkirišča Luke Koper, ki služi za pretovor 

avtomobilov. 

f) Vesna Mavrič je vprašala kdaj se bo začela gradnja podpornega zidu v naselju Ankaran.  

Iztok Mermolja je pojasnil, da se je nezbrani prijavitelj na razpis pritožil na izbor in je njegova pritožba v 

obravnavi na Državni revizijski komisiji.  

g) Vesna Mavrič je vprašala kdaj se bo po Ankaranu napeljala optika. 

  

Iztok Mermolja je povedal, da je glavni vod optike speljan po Jadranski cesti in da interes napeljave na 

posamezne ulice mora izraziti telekomunikacijski operater.   

 
Seja se je zaključila ob 20:46 uri. 
 

Zapisala 
 

NATAŠA MAHNE 
VODJA SEKRETARIATA 

                                               

                                              Občina Ankaran 
 

Barbara Švagelj 
                  PODŽUPANJA 

  
 


