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Z A P I S N I K  
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 21. aprila 2015 z začetkom ob 19:00 uri 

v prostorih Občine Ankaran 
 
 

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

Občinski svet Občine Ankaran - odsotni: 
 

občinska svetnika: Barbara Švagelj, Zoran Pejanović. 
 
 
 

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

 
Ugotovi se, da je prisotnih 11 občinskih svetnikov in da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen. 
 
ad 0.) Pregled in potrditev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran 
 
Župan predlaga naslednji razširjen dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran. 
2. Smernice za delitev oziroma določitev načina delitve skupnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino 

Ankaran. 
3. 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. 041: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 6. redne seje z dne 21. aprila 2015. 
 

Sklep je sprejet z 11 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 0 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić za 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli za 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre za 

13. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
 
 
ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika 5. 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. 042: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 5. redne seje, z dne 31. 3. 2015. 
 

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasovi VZDRŽAN. 
 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja za 

2. RIA Barbara Švagelj 0 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić za 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli za 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre vzdržan 

13. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 
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ad 2.) Smernice za delitev oziroma določitev načina delitve skupnega premoženja med Mestno občino Koper in 
Občino Ankaran 
 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Član občinskega sveta, Gašper Gašpar Mišič pove, da je gradivo na seji nekoliko modificirano. Meni, da bi bilo korektno, 
če bi v prehodnem obdobju ne glede na to kakšna so in bodo razmišljanja v bodoče, bile ustanoviteljske pravice 
deljene glede na število prebivalcev. Pove, da je smiselno delovati na povezovanju. Kot primer navede medobčinski 
Javni sklad in Zavod za šport, katera bi bila zaradi povezovanja subvencionirana s strani države, poudarja tudi, da 
Ankaran športne infrastrukture nima, jo pa potrebuje. Pove, da bi bilo smiselno vse delitve dati na skupni imenovalec – 
število prebivalcev. Pove, da se v Občini Ankaran lahko nadgradi športna infrastruktura, ki je že obstoječa v Mestni 
občini Koper in jo občani Ankarana že uporabljajo. Doda, da je nesmiselno, da bi se Občina Ankaran odmaknila in 
pobrala nepremično premoženje, ki je namenjeno neprofitnim dejavnostim in aktivnostim krajanov. Obžaluje zaradi 
pomanjkanja časa za problematiko delitve virov in obveznosti do virov, tudi Luke Koper. Meni, da je Mestna občina 
Koper v infrastrukturnem pogledu bolj obremenjena kot Občina Ankaran. Doda, da je tudi župan Mestne občine Koper, 
gospod Popovič za sporazumno delitev. Meni, da se vse mora deliti po številu prebivalce, kar je edino pošteno. Pove, da 
so vsi prebivalci odvisni od virov Luke Koper in ni nič nenavadnega če kdo to predlaga. Obrazloži, da si vsi štirje 
opozicijski svetniki želijo delovati konstruktivno in si ne želijo delitve med Koprom in Ankaranom. Pove, da bo vzdržan 
do točke dnevnega reda, ker bi se moral ustrezno poglobiti in pogovoriti, zaradi pomanjkanja časa pa to ni bilo mogoče. 
Meni, da je novejši predlog boljši kot prvoten, sporni, pa so tisti predlogi, kjer se namerava Občina Ankaran oddaljiti in 
prevzeti premoženja v svojo last, ki pa last zavoda. Doda, da kar je v upravljanju zavoda pa preide avtomatično v last 
Občine Ankaran. Zanima ga, kako bodo funkcionirali v skupnem prostoru. Pove, da je najpomembnejše zagotoviti 
občanom, vse kar bodo potrebovali in ko bodo znana stališča še Mestne občine Koper se bo lahko opredelil do tega 
vprašanja. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da je govora o treh različnih zadevah. Pove, da je prva zadeva zagotovitev pogojev za 
prehod na samostojno financiranje, saj občini nimata proračuna. Obrazloži, da društva in nevladne organizacije  in 
ostali prejemniki v Mestni občini Koper ne delujejo tako kot bi lahko, ni posledica ustanovitve Občine Ankaran, ampak 
je posledica tega, da Mestna občina Koper nima sprejetega proračuna, enako tudi Občina Ankaran ne. Doda, da je prva 
naloga sprejeti pogoje za samostojno financiranje, kar pomeni, določiti razmerja sofinanciranja javnih zavodov in služb, 
kar je temelj za oblikovanje proračuna. Sledi potrditev zaključnega računa 2014 in šele na to, delitev virov v skupnem 
proračunskem obdobju. Župan želi, da je jasno, da delitev virov o katerih govori gospod Mišič, niso isti viri,  ampak 
govorimo o virih-prihodkih občin, ki se ne delijo in o delitvi virov, ki so jih sedaj dobivali odkar občini sobivata. Pove, da 
je potrebno izpolniti pet pogojev in sicer; delitev virov tekoče finančne izravnave, delitev presežkov oz. primanjkljaja po 
zaključnem računu 2014, potrditev zaključnega računa MOK 2014, sprejetje proračuna MOK in OA Za 2015 in dogovor 
o delitvi obveznosti do javnih zavodov in služb. Doda, da se bo z izpolnitvijo in posredovanjem teh pogojev Ministrstvu 
za finance lahko pričelo s samostojnim proračunom obeh občin s 1. 7. 2015. Obrazloži, da je druga tema delitvena 
bilanca, kjer se morajo sprejeti neke smernice, da pride do sporazumne delitve. Tretja tema je dogovor o 
medsebojnem sodelovanju in sobivanju obeh občin. Doda, da je bilo gradivo današnje seje posredovano v torek in ne v 
petek, v ponedeljek pa je na Mestni občini Koper potekal sestanek, kjer je bilo govora o osnovnih izhodiščih o katerih 
govori gospod Mišič. Župan, doda še popravek gospodu Mišiču in pove, da so ključi delitve različni, glavnina je po 
številu prebivalcih ni pa na vseh področjih tako. Pove, da so Zavod za šport, Javni stanovanjski sklad, Vrtec Semedela in 
Osnovna šola Anton Bebler – Primož alternative o katerih se bo razpravljalo v prihodnje. Meni, da je smotrno, da danes 
občinski svet poda smernice, da lahko nadaljujejo v naslednjem tromesečju. O vsebini se bo razglabljalo v nadaljevanju 
in doda, da to ni tema današnje seje. 
 
Član občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da bi bila najbolj poštena delitev po številu prebivalcev, vsaka druga 
rešitev je neracionalna. Pove, da se ne bo plačevalo vzdrževanje javnih zavodov več kot 5,9%, kar je minimum po 
številu prebivalcev. Doda, da Ankaran ni samo do tam, do koder segajo administrativne meje, temveč je veliko dlje. 
Obrazloži, da gre za njegovo natur prepričanje in meni, da taka smer ni škodljiva, ampak zelo trezno in nevtralno 
razmišljanje. Predlaga, da se izglasuje pooblastilo, da lahko župan nadaljuje usklajevanje pogovorov glede smernic in 
pripravi predlog čistopisa. 
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Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da drugi korak ni potreben. Obrazloži, da bo v mesecu maju debata, kjer se bodo 
vprašanja alternativ razčistile in o dokončni odločitvi se lahko znova pogovarjajo še v mesecu juniju ali juliju. Doda, da 
se bo veliko težje o tem pogovarjati na sodišču. Župan, znova pove, da pred odločitvijo potrebujejo podatke. 
 
Član občinskega sveta Darko Kavre pozove k zaključku debate. Doda, da sta se župan in član občinskega sveta Gašpar 
Gašpar Mišič, že večkrat sestala, zato je pričakoval večjo usklajenost. Meni, da so daleč od cilja in da bi v primeru večje 
usklajenosti, bila tudi odločitev lažja. Pričakoval je več nadgradnje in združevanja, konkretno na stanovanjskem 
področju, ki ga sam dobro pozna. Pove, da v dokumentu ni omenjenega medobčinskega stanovanjskega sklada. Doda, 
da občani Ankarana ne bodo prišli tako hitro do skupnega dogovora. Pove, da ima zadržke do dokumenta in pove, da bi 
jim lahko tudi strokovno svetoval, saj obstaja tudi tretja možnost. Obrazloži, da se do tega dokumenta ne bo 
opredeljeval, oziroma bo vzdržan. 
 
Član občinskega sveta Zoran Pavić se strinja s povedanim. Moti ga, da stvari niso še rešene in kriteriji niso jasni, saj bi 
morali biti bolj transparentni in verodostojni. Meni, da bi bilo prav, da se pogovori nadaljujejo, vendar bi bilo potrebno 
čimprej doreči kriterije, ki ne smejo biti različni, saj bi to pripomoglo k rešljivosti nastale situacije. Pove, da bi bila velika 
škoda, da bi sodišče odločalo v njihovem imenu. 
 
Članica občinskega sveta Nina Derenda pove, da je predpogoj za odločanje pridobitev informacij. Doda, da je tabela 
(nastala v mesecu decembru)  izpolnjena le v delu nepremičnine in da v vsem ostalem delu ni izpolnjena. Kot razume je 
to na strani Mestne občine Koper in se ob tem sprašuje v kolikšnem času je možna dopolnitev, da bi si lahko ustvarili 
celotno sliko in morda izbrali tudi neko tretjo alternativo oziroma najustreznejšo rešitev. 
 
Župan Gregor Strmčnik razlaga (kot mu je povedal član občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič), da so na strani Mestne 
občine Koper začeli z zbiranjem podatkov, ki jih bodo tudi uporabili. Poudari, da bodo enako tabelo dobili tudi vsi ostali 
javni deležniki MOK z enakim pozivom za razkritje podatkov s katerimi bodo lahko opremili organe in župana  za 
končno odločitev o tem ali in kaj prevzemajo, predvsem na strani bremen, ki se delijo. 
 
Članica občinskega sveta Nina Derenda apelira na člana občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišiča za pridobitev podatkov. 
 
Član občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da se trudi in da se bo še naprej trudil. Doda, da dogovor ni bil 
potrjen 18. 12.2014 zaradi ustavne presoje in ob tem prebere tri odstavke, ki so ključnega pomena in v katerih naj bi se 
strinjala oba župana že pred novim letom. Doda, da bi si želel podpisa krovne listine, saj naj bi se tako rešila nastala 
situacija. 
 
Župan obrazloži lepotno napako v sporazumu med županoma, kjer Mestna občina Koper od Občine Ankaran pričakuje 
2. 200.000 eur na letnem nivoju. Ankaran smatra, da je tak zahtevek neutemeljen in da o tem presoja Ustavno sodišče 
Republike Slovenije. Dodaja, da zaradi presoje, ki jo je sprožila Mestna občina Koper ta sporazum ni zaživel. Županov 
komentar je bil že večkrat javno povedan, da se ne bo pogovarjal o načinu delitve nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in o koncesninski dajatvi Luke Koper do končne odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V drugem 
delu župan izpostavi že znano zgodovinsko dejstvo okoli pristanišča. 
 
Članica občinskega sveta Nina Derenda, si ne želi, da bi se pogovor o koncesnini Luke Koper vezal na samostojno 
financiranje, sporazumno delitveno bilanco in medobčinsko sodelovanje, saj to ni tema današnje seje. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 043: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme smernice za delitev oziroma določitev sporazumnega načina delitve 

skupnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran v predloženem besedilu. 
 

2. Občinski svet OA pooblasti župana, da nadaljuje pogajanja z MOK v smeri sklenitve sporazumne delitve 
premoženja med občinama. 

 
3. Občinski svet OA poziva MOK, da potrebne podatke za določitev delitvenega razmerja za pokrivanje 

obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila MOK, posreduje OA v 
najkrajšem možnem času. 
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Sklep je sprejet z 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 4 glasovi VZDRŽAN. 
 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja za 

2. RIA Barbara Švagelj 0 

3. RIA mag. Aleks Abramović za 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić za 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli za 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič vzdržan 

10. SZV Zoran Pavić vzdržan 

11. SZV Klara Maučec vzdržan 

12. AJN Darko Kavre vzdržan 

13. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 7 

 
 
ad 3.) Vprašanja, pobude in odgovori članom občinskega sveta 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud. Svetnice in Svetniki so podali naslednja vprašanja in 
pobude: 
 
a) Dejavnost na pomolu II Luke Koper, d.d.; 
 
b) Subvencija vrtca; 
 
c) Nepoklicna funkcija župana in podžupanov; 
 
d) ITA šola in vrtec; 
 
e) Društva in NVD – podpora; 
 
f) Vzpostavitev občinske blagajne – položnice brez provizije; 
 
g) Varnejša Jadranska cesta; 
 
h) Pokopališče v Ankaranu; 
 
i) Ohranjanje in razvoj kmetijstva; 
 
j) Kje je Nadzorni odbor? Kdaj bo na redni seji?; 
 
k) Kaj je s tablo v centru Ankarana? 
 
l) Ograja na Jadranski cesti; 
 
m) Potniški avtobusni promet; 
 
n) Oprostitev plačila NUSZ. 
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Župan je na vsa zastavljena vprašanja in podane pobude odgovoril ustno neposredno na seji ter povedal, da se lahko 
odgovori pripravijo tudi pisni obliki. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Nataša Mačešič 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 

 
  
 


