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Z A P I S N I K  
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 31. marca 2015 z začetkom ob 19:00 uri 

v prostorih Občine Ankaran 
 
 

Občinski svet Občine Ankaran - prisotni: župan: Gregor Strmčnik, 
občinski svetniki: Iztok Mermolja, Barbara Švagelj, mag. Aleks Abramović, 
Zoran Pejanović, Gašpar Gašpar Mišič, Zoran Pavić, Franko Železnjak, Nina 
Derenda, Davor Andrioli, Zvezdan Ražman. 
 

Občinski svet Občine Ankaran - odsotni: 
Protestno odsoten član Občinskega 
sveta Občine Ankaran: 
 

občinska svetnica: Klara Maučec, Svetlana Marić, . 
 
občinski svetnik: Darko Kavre. 
 

Ostali prisotni: Nataša Mačešić kot zapisničarka, Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega 
sveta. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 10 občinskih svetnikov in da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen. 
*prihod člana Občinskega sveta, Gašpar Gašpar Mišiča ob 19:10. 
 
Župan pove, da je na dan seje prišlo elektronsko sporočilo člana občinskega sveta Darka Kavreta, ki pravi, da se seje 
protestno ne bo udeležil, saj gradivo za sejo ni bilo poslano pravočasno. Župan odgovarja, da gradivo, ki je datirano na 
31. 3. 2015, tehnično ni možno prej poslati.  
 
ad 0.) Pregled in potrditev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran 
 
Župan predlaga naslednji razširjen dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
2. Poročilo župana o izvajanju začasnega financiranja v obdobju januar–marec 2015; 
3. Predlog župana za podaljšanje obdobja začasnega financiranja in sklep o začasnem financiranju za obdobje april–

junij 2015; 
4. Postopek oblikovanja predloga kandidatov za člane Nadzornega odbora občine; 
5. Uskladitev sestave Komisije za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja z določili Statuta Občine Ankaran ter 

postopek oblikovanja predlogov kandidatov za člane stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Ankaran; 
6. Obvestilo župana občinskemu svetu o imenovanju dveh podžupanov; 
7. Ureditev naselja pred poletno turistično sezono 2015; 
8. Obvestilo župana občinskemu svetu o spremembi parkirnega režima oziroma obračunavanja parkirnine na 

plačljivem parkirišču pred trgovino v središču naselja; 
9. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb na predlagani dnevni red. 
 
Občinski svetniki nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 037: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 5. redne seje z dne 31. marca 2015. 
 

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
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Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja za 

2. RIA Barbara Švagelj za 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Zoran Pejanović za 

7. RIA Davor Andrioli za 

8. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

9. SZV Zoran Pavić za 

10. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in sprememb ali dopolnitev zapisnika. 
 
Občinski svetniki nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 038: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 4. redne seje, z dne 3. 3. 2015. 
 

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja za 

2. RIA Barbara Švagelj za 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Zoran Pejanović za 

7. RIA Davor Andrioli za 

8. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

9. SZV Zoran Pavić za 

10. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
ad 2.) Poročilo župana o izvajanju začasnega financiranja v obdobju januar - marec 2015 
 
Župan poroča o izvajanju začasnega financiranja v obdobju januar - marec 2015 in delu SEK, ODD, OGD, OOP, ORI, OFR, 
OPS in PO. 
 
 
ad 3.) Predlog župana za podaljšanje obdobja začasnega financiranja in sklep o začasnem financiranju za obdobje 
april–junij 2015: Sklep o začasnem financiranju za obdobje april–junij 2015 
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Župan poda obrazložitev kot v predlogu sklepa. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
Občinski svetnik nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 039: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju april - junij 2015 v 
predloženem besedilu. 
 

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja za 

2. RIA Barbara Švagelj za 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Zoran Pejanović za 

7. RIA Davor Andrioli za 

8. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

9. SZV Zoran Pavić za 

10. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
Ad 4.) Postopek oblikovanja predloga kandidatov za člane Nadzornega odbora občine  
 
Župan poroča o postopku oblikovanja predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora občine. 

Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Občinski svetnik nimajo pripomb. 
 
 
Ad 5.) Uskladitev sestave Komisije za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja z določili Statuta Občine Ankaran 
ter postopek oblikovanja predlogov kandidatov za člane stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Ankaran  
 
Župan poroča o postopku oblikovanja predlogov kandidatov za člane stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine 
Ankaran. 

Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj meni, da bi bilo pri Komisiji najbolj preprosto, da bi imenovali prve tri na 
seznamu. Glede Odborov meni, da bi moralo biti število članov večje kot tri, saj  v nasprotnem primeru ne bi bilo 
možno zapolniti vseh kvot. Večje število bi tako pomenilo zastopanost večjega števila različnih pogledov na vseh 
področjih. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da je v pripravi tudi nov poslovnik, ki bo definiral velikost in obseg ter delo posameznih 
odborov. Doda, da vsebine pri posameznih odborih niso enake. Župan se strinja, da je članstvo treh premalo, število 
petih naj bi bilo najmanjše število, lahko pa je morebiti tudi izjema, v primeru, da bi vsebina dela to opravičevala. 
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Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič se strinja s povedanim. Doda, da bi bilo smotrno, da so trije člani iz 
občinskega sveta, dva pa zunanja. Predlaga, da bi bilo članstvo občinskega sveta  sestavljeno iz dveh članov pozicije in 
enega člana opozicije oziroma v določenih odborih tudi s predstavnikom Italijanske narodne skupnosti. Zunanja člana 
naj bi bila ravno tako oblikovana po ključu pozicija/opozicija. Pove, da bo sugeriral imena tistih posameznikov, ki želijo 
biti aktivni in bodo prispevali k zagonu nove občine. 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da bi želel, da se v zunanje članstvo vključijo tudi pripadniki drugih strank pa tudi 
tisti, ki niso politično aktivni. Meni, da je razmerje 2:1 korektno, najmanj dva člana pa naj bodo zunanja. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da so lahko zunanji člani strankarski ali pa nestrankarski. Predlaga, da 
se povabi različne institucije in javne zavode. Doda, da izvolitev v Občinski svet pomeni veliko odgovornost in lahko so 
velikodušni do drugih strank, vendar so oni tisti, ki so dobili mandat. Pove, da kar se bo naredilo bo ocenjeno s strani 
strank, ki niso prestopile prag. Vključitev drugih strank bi pomenila, po njegovem mnenju prevzemanje dela 
odgovornosti za vse kar bo narejeno. Meni, da bi morala odgovornost ostati na njihovi strani, saj druge stranke niso 
dobile zaupanja občanov. 
 
Članica Občinskega sveta Nina Derenda pove, da  podpira razmerje pozicija/opozicija, vendar je najpomembneje, da se 
članstvu pridružujejo strokovnjaki. Doda, da bo v primeru pet članskega odbora, kjer je večina članov Občinskega 
odbora, pomenilo da bodo le ti hkrati v dveh do treh odborih oziroma komisijah. 
 
Član Občinskega sveta Zoran Pavić se strinja. Zdi se mu pregrobo, da bi rekli, da mora biti število najmanj pet. Meni, da 
je lahko število članov v nekaterih odborih tudi manjše. Doda, da je pravilno, da se razmerja določijo že zdaj, kar 
pomeni, da so člani trije svetniki, ostala dva iz civilne sfere, ki se jih izbira po različnih priporočilih, bodisi iz iste 
politične opcije ali stroke. 
 
Župan Gregor Strmčnik doda, da bo razmerja določal poslovnik, v katerem bo natanko opredeljeno članstvo. 
 
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja se strinja z izrečenim in pove, da je potrebno določiti organizacijo in delovna 
področja posameznih odborov, saj se bo sočasno s tem izkazala potreba po številu članov glede na obseg dela. Pove, da 
je napisano, da bo s sklepom Občinski svet določil organizacijo in število članov, če pa je pogoj poslovnik, pa ni 
prepričan. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da je trenutno delo Občinskega sveta še zmeraj vezano na poslovnik MOK, ki ureja 
odbore drugače kot naš statut, tako da bi bilo smiselno prilagoditi statutu Občine Ankaran poslovnik, ki bi tudi tlakoval 
kakšni bodo odbori. Doda, da se to lahko naredi vzporedno za aprilsko sejo. 
 
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja pove, da v tem primeru soglaša. 
 
Župan Gregor Strmčnik predlaga, da pri Komisiji za družbene dejavnosti pri evidentiranju pomaga članica Občinskega 
sveta Barbara Švagelj, saj je do sedaj vodila odbor in vsebinsko pozna kontinuiteto dela. Nadalje za pomoč pri Komisiji 
za vloge in pritožbe člana Občinskega sveta Zorana Pavića in Komisiji za priznanja in nagrade članico Občinskega sveta 
Barbaro Švagelj. Pri Komisiji za vprašanja italijanske narodne skupnosti župan prosi za pomoč pri evidentiranju, člana 
Občinskega sveta Franka Železnjaka, pri Nadzornem odboru pa Mojco Primožič Kužner. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 040: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran uskladi sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 

nadaljevanju Komisija), imenovane s sklepom št. 009 na 2. redni seji dne 17.11.2014, z določili 29. člena 
Statuta Občine Ankara. 

 
2. Občinski svet Občine Ankaran, na podlagi enotne kandidatne liste za volitve članov Komisije, imenuje člane 

Komisije v sestavi: 
 

1. Nina Derenda Predsednica 
2. Gašpar Gašpar Mišič, član 
3. Svetlana Marić, članica 
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3. Za pomoč Komisiji pri evidentiranju kandidatov in pripravi predlogov za stalna delovna telesa Občinskega 
sveta se imenujejo: 

 

- Odbor za družbene dejavnosti (ODD)    Barbara Švagelj, 
- Odbor za gospodarske dejavnosti (OGD)   Zvezdan Ražman, 
- Odbor za okolje in prostor (OOP)    Iztok Mermolja, 
- Odbor razvoj in investicije (ORI)    mag. Aleks Abramović, 
- Odbor za finance in računovodstvo (OFR)   Davor Andrioli, 
- Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo (OPS)  Nina Derenda, 
- Komisija za vloge in pritožbe (KVP)    Zoran Pavić 
- Komisija za priznanja in nagrade (KPN)    Barbara Švagelj 
- Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti (KIS)  Franko Železnjak 
- Nadzorni odbor (NO)      Mojca Primožič Kužner 

 
4. Komisija do 20. 4. 2015 Občinskemu svetu predlaga kandidate za stalna delovna telesa Občinskega sveta. 

 
5. Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo Občinske uprave se zadolži, da do 20. 4. 2015 pripravi 

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ankaran. 
 

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja za 

2. RIA Barbara Švagelj za 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Zoran Pejanović za 

7. RIA Davor Andrioli za 

8. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

9. SZV Zoran Pavić za 

10. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
ad 6.) Obvestilo župana občinskemu svetu o imenovanju dveh podžupanov 
 
Župan seznani Občinski svet Občine Ankaran z imenovanjem dveh podžupanov Barbare Švagelj in Franka Železnjaka. 
Podrobnosti ureja 36. člen statuta. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič izrazi pozitivno mnenje o imenovanju. Želi si, da Občina Ankaran začne 
delovati kot sestav širšega prostora in zadiha ter odplakne vse tisto, kar jih je zaviralo v preteklosti . Ob obvestilu o 
imenovanju član Občinskega sveta čestita članici Barbari Švagelj. 
 
Članica Občinskega sveta se zahvali za povedano. 
 
Župan Gregor Strmčnik izrazi zaupanje podžupanoma ter jim zagotovi podporo vseh organov in služb občinske uprave. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pozove vse tiste, ki bodo delovali znotraj občine in občinske uprave, da 
usmerijo vse sile v sporazumno delitveno bilanco, saj zmanjkuje časa. Doda, da je v tem trenutku prioriteta 
sporazumna delitvena bilanca ter sklepanje kompromisov. 
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Župan Gregor Strmčnik se popolnoma strinja, da je delitvena bilanca premoženja najpomembnejša tema. Doda, da na 
tem dela z gospodom Mišičem in določena gradiva, so bila posredovana kot poizkus razdelitve nespornih zadev. Cilj je 
rešiti sporazumno delitveno bilanco v celoti, v kolikor to ne bo mogoče pa vsaj glavnino nespornega dela. 
 
 
Ad 7.) Ureditev naselja pred poletno turistično sezono 2015 
 
Župan seznani Občinski svet Občine Ankaran z ureditvijo naselja pred poletno turistično sezono 2015. 
Ukrepi in aktivnosti so: 

- Celovita rešitev problematike mirujočega prometa v Srebrničevi ulici ter nanjo priključenih poteh (postavitev 
količkov…), 

- Ureditev sanitarij ter zagotovitev priključkov za elektriko in vodo za vsa društva na območju Svete Katarine, ki 
imajo z Občino Ankaran sklenjeno Pogodbo o uporabi zemljišča, pod enakimi pogoji, 

- Izvedba javnega razpisa za oddajo gostinskega lokala na naslovu Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran. 
- Izvedba javnega razpisa za opravljanje sezonskih gostinskih storitev na pri plaži v Valdoltri, na plaži pri Kampu 

Vagabund – študentski tabor in na Sv. Jerneju (t.i. Mali rtič), 
- Zagotovitev delovanja inšpekcijskih in redarskih služb na območju Občine Ankaran, 
- Zagotovitev minimalnih pogojev za začasno izvajanje tržnične prodaje avtohtonih vrtnin in ostalih pridelkov, 
- Zagotovitev dodatnega urejanja naselja ter čiščenja ulic in trgov. 
- Deratizacija ščurkov; 

 
Župan pozove občinske svetnike k podaji vprašanj ali pobud. 
 
Član Občinskega sveta Aleks Abramovič doda kot eno izmed pobud tudi košnjo kraja. 
 
Župan Gregor Strmčnik obrazloži, da bi radi z evidenco javnih površin vzpostavili novo stanje. Pove, da kar izvajalec 
Komunalna Koper izvaja zgledno v središču kraja ni dovolj, saj veliko javnih površin ni na spisku za čiščenje. Občina 
Ankaran bi rada naročila kot dodaten servis, čiščenje in urejanje na novo evidentiranih površin.  
 
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja izpostavi problematiko plazišča na Vinogradniški cesti, urejanje makadamskih 
poti ter ostalih nujnih sanacijskih del. 
 
Župan Gregor Strmčnik se strinja in pove, da so sanacije zavedene v finančnem načrtu. Doda, da je točka Ad.7  
usmerjena bolj k ureditvi naselja pred turistično sezono, ostale aktivnosti pa bodo delane preko občinske uprave in 
odborov. 
 
Član Občinskega sveta Zoran Pejanović predlaga ureditev informacijskih postaj in krajevne table. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da je Adria Ankaran ponudila Občini Ankaran prostor. Doda, da v kolikor bi bilo 
dovolj vsebine in energije, bi se lahko preko študentskih del uredila informacijska točka o Ankaranu. Pove, da je to stvar 
dogovora in dobre volje. Župan v nadaljevanju obrazloži, da bo prišlo do odstranitev dveh tabel (središče Ankarana, 
Lazaret). Tabla »Dobrodošli v Mestno Občino Koper« bo odstranjena in premaknjena na moretinsko križišče. Doda, da 
je eden izmed naslednjih korakov tudi izdelava tabel, ki bodo vezane na celostno grafično podobo Občine in bodo 
odražale identiteto kraja.  
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič dodaja da to, da Ankaran še nima grba ne pomeni, da ne more imeti 
celostne podobe. Pove, da celostna podoba na zaobjema le grafike, temveč nekaj,  kar se oblikuje v glavah ljudi. 
Obrazloži, da je bodočnost Ankarana v razvoju turizma, športa in rekreacije in grb bo dejansko nekoč skupek vsega 
naštetega. Želi si, da se o Ankaranu pišejo lepe stvari in da so v kraju dobrodošli vsi. Glede komunalnega urejanja član 
Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da če bodo pravočasno izražene pobude in zahteve za očiščenje kraja, 
bodo dela tudi izvedena. Doda, da je pomembno da se dela opravijo še pred sezono. 
 
Član Občinskega sveta Zoran Pejanović predlaga, da se območja za čiščenje evidentirajo tako, da se jih posreduje kot 
elektronska sporočila Komunali Koper. 
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Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da te službe potekajo že znotraj občinske uprave v Oddelku za gospodarske 
dejavnosti (Odsek za urejanje in vzdrževanje skupnostnega premoženja) ter nastavek Odbora za gospodarske 
dejavnosti, ki pozna vsebino. Doda, da je kanal jasen in da je potrebno le podatke zložiti in posredovati. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič omeni aplikacijo Komunale Koper preko katere bo možno neurejene 
lokacije poslikati in jih direktno posredovati omenjeni službi. 
 
Župan Gregor Strmčnik obvesti člane Občinskega sveta o prihajajoči čistilni akciji Športnega društva Ankarana in ob tem 
naproša Komunalo Koper za postavitev zabojnika v Valdoltri. 
 
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja izpostavi problematiko prometnega režima na Sv. Jerneju, Debelem rtiču, 
Valdoltri in Sv. Katarini v poletni sezoni saj so ogroženi udeleženci v cestnem prometu. Meni, da je poleg tega, potrebno 
sprejeti ukrepe za omejitev prometa na Jadranski cesti. 
 
Član Občinskega sveta Zoran Pejanović izpostavi problematiko kamperistov na Sv. Jerneju in predlaga začasno zaporo 
na samem začetku rta. 
 
Župan Gregor Strmčnik se naveže na javni razpis za oddajo v katerem se bo dogovoril režim na tem področju. Doda, da 
bo za ureditev prometnega režima potrebno več let, ker gre za proces. Pove, da dolgo časa ni bilo storjenega ničesar in 
tega sedaj v enem trenutku ni moč rešiti. Eden izmed nekoč zelo uspešnih prijemov je bil tudi postavitev oseb 
(študentje-policisti v belem), ki so bili fizično prisotni in usmerjali promet.  
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič je mnenja, da se z pravilno organizacijo lahko marsikaj uredi. Predlaga, da 
se znotraj Občinske uprave pripravi nabor ukrepov za turistično sezono, saj je varnost v prometu ključnega pomena. Za 
omejitev hitrosti se lahko uporabi tudi merilce hitrosti (na Jadranski cesti najmanj tri). Kot nadaljnje začasne ukrepe 
predlaga; oddajo v najem s skrbnikom,redarja ali pometača, ki bi dvakrat na dan poskrbel za čistočo na tem območju. 
 
Član Občinskega sveta Zvezdan Ražman izpostavi problematiko plazu na Mladinskem zdravilišču Debeli rtič. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da bo problematika plazu obravnavana jeseni. Pove, da je bila s strani Občine 
Ankaran v predlogu tudi sanacija, vendar so bili s strani  strokovnih služb MOK opozorjeni, da ni postavke ki bi jo 
omogočala in je bila zato izvzeta . Župan doda, da si je plaz ogledal in meni, da nastala situacija ni tako kritična, da se 
ne bi bila možna izpeljava kopalne sezone brez tveganja. Meni, da bo to postavka prvega proračuna Občine Ankaran, 
pred tem pa bo potreben elaborat sanacije plazu.  
 
Član Občinskega sveta Aleks Abramovič pove, da je potrebno začeti urejati področje javnega prometa. Obrazloži, da je 
avtobus v celoti financiran s strani Občine Ankaran in predlaga v dogovoru s prevoznikom večje število prevoznih tur, 
lahko samo čez turistično sezono ali pa morebiti preko celega leta. Pove, da gre za enostaven ukrep. 
 
Župan Gregor Strmčnik je mnenja, da bi se lahko tako zmanjšalo tudi število avtomobilov. 
 
Član Občinskega sveta Zoran Pavić predlaga relacijo iz postajališča pri »Sončnem parku« do Lazareta, kjer bi vozili 
avtobusi večkrat na dan. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da bi lahko v prihodnosti uredili tudi pomorsko potniško progo, trenutno pa je potrebno 
izvesti navedene akcije pred sezono. 
 
 
Ad 7.) Obvestilo župana občinskemu svetu o spremembi parkirnega režima oziroma obračunavanja parkirnine na 
plačljivem parkirišču pred trgovino v središču naselja 
 
Župan obvesti Občinski svet Občine Ankaran o spremembi parkirnega režima oziroma obračunavanja parkirnine na 
plačljivem parkirišču pred trgovino v središču naselja. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji vprašanj ali pobud. 
 
Občinski svetnik nimajo pripomb. 
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Ad 8.) 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. 
 
a)  

- Sporazum MOK in OA o sodelovanju 
 

b)  
- Skupna občinska uprava – skupne naloge MOK in OA 

 
c)  

- Oblikovanje identitete: vinogradništvo 
 
d)  

- Potniški promet OA in MOK 
 
e)  
 - Poziv inšpekcijskim službam 
  
 
Seja se je zaključila ob 21:07 uri. 
 
Seja je bila s soglasjem vseh zvočno snemana do 21:07 ure. Posnetek se hrani v arhivu Občinskega sveta Občine 
Ankaran. 
 
 
Zapisala: 
Nataša Mačešić 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 

 
  
 


