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Z A P I S N I K  
 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 29. septembra 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, 
Zvezdan Ražman, Gašpar Gašpar Mišič, Zoran Pavić, Klara Maučec. 
 

Občinski svet Občine Ankaran - odsotni: 
 

občinski svetniki: Darko Kavre, Svetlana Merić, Zoran Pejanović, Nina 
Derenda, Davor Andrioli, Franko Železnjak. 
 
 
 

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

 
Ugotovi se, da je prisotnih 7 občinskih svetnikov in da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen. 
 
ad 0.) Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran 
 
Župan predlaga naslednji dnevni red in hitri oziroma skrajšani postopek. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 7. redne  in 2. izredne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
2. Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran - predlog za hitri oziroma skrajšani postopek; 
3. Predlog župana za podaljšanje obdobja začasnega financiranja in sklep o začasnem financiranju za obdobje 

oktober–december 2015; 
4. Seznanitev s problematiko večnamenskega prostora na Regentovi 2 v Ankaranu. 
5. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
Članica Občinskega sveta, Klara Maučec, poda predlog za razširitev dnevnega reda pod točko 5. in 6. 
 
Razširjeni dnevni red: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 7. redne  in 2. izredne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
2. Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran - predlog za hitri oziroma skrajšani postopek; 
3. Predlog župana za podaljšanje obdobja začasnega financiranja in sklep o začasnem financiranju za obdobje 

oktober–december 2015; 
4. Seznanitev s problematiko večnamenskega prostora na Regentovi 2 v Ankaranu; 
5. Obravnava gradiva s področja stanovanjske politike; 
6. Problematika poročanja o izvrševanju polletnega proračuna Občine Ankaran; 
7. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 060: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran točko dnevnega reda pod št. 2. sprejme po hitrem postopku. 
 

Sklep je sprejet z 7 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 0 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić 0 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli 0 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre 0 

13. INS Franko Železnjak 0 

SKUPAJ glasovanje ZA: 7 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 061: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 8. redne seje z dne 29. september 2015 z razširjenim dnevnim redom 
pod točko 5. in 6. 
 

Sklep je sprejet z 7 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 0 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić 0 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli 0 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre 0 

13. INS Franko Železnjak 0 

SKUPAJ glasovanje ZA: 7 
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ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika 7. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in sprememb ali dopolnitev zapisnika. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec poziva k dopolnitvi zapisnika pod točko vprašanja, pobude in odgovori. Članica 
si želi, da se pod točko dopiše celotna vsebina, ki se je ustno podajala na seji in bi to postal standard kot pri ostalih 
točkah ter, da se imena predlagateljev, pobude, vparšanja ter razprava zapiše dobesedno. Doda, da se zapišejo 
dobesedno tudi ustni odgovori župana in naj se zapisniku predloži pisna oblika pobude v kolikor je bila le ta podana 
pisno. Članica nagovarja zapisničarko in ostale pristojne organe, naj se zapiše verbalna vsebina, posebej pod to točko, 
kjer se odgovarja na vprašanja občanov. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 062: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 7. redne seje, z dne 9. 6. 2015 z dopolnitvijo in zapisnik 2. izredne seje, z 
dne 23. 6. 2015. 
 

Sklep je sprejet z 7 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 0 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić 0 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli 0 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre 0 

13. INS Franko Železnjak 0 

SKUPAJ glasovanje ZA: 7 

 
 
ad 2.) Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek; 
 
Župan poda obrazložitev 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.  
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič se sprašuje ali niso bili vzdržani ob tem odloku. 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da meni, da so se vzdržali in da gre za redakcijski popravek.  
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 063: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran» v predloženem besedilu. 
 

Sklep je sprejet z 7 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 0 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić 0 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli 0 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre 0 

13. INS Franko Železnjak 0 

SKUPAJ glasovanje ZA: 7 

 
 
ad 3.) Predlog župana za podaljšanje obdobja začasnega financiranja in sklep o začasnem financiranju za obdobje 
oktober–december 2015; 
 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
Občinski svetniki nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 064: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju oktober – december 
2015 v predloženem besedilu. 
 

Sklep je sprejet z 7 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 0 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić 0 

7. RIA Zoran Pejanović 0 

8. RIA Davor Andrioli 0 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič za 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre 0 

13. INS Franko Železnjak 0 

SKUPAJ glasovanje ZA: 7 
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Ad 4.) Seznanitev s problematiko večnamenskega prostora na Regentovi 2 v Ankaranu; 
 
Župan poda obrazložitev.  
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Članico Občinskega sveta Klaro Maučec zanima v kakšni fazi so pogajanja za prehod na samostojno financiranje. 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da so v petek sprožili nov krog pogovorov z Mestno Občino Koper, že pred dvemi 
tedni  pa se je prav tako odvijal sestanek na Mestni Občini Koper, kjer je bilo prisotnih pet predstavnikov kompetentnih 
za vsa področja. Pove, da ja Občina Ankaran v petek poslala tri predloge sporazumov (sporazum o delitvi obveznosti do 
javnih zavodov, sporazum o delitvi prihodkov na skupnem podračunu, sporazum o delitvi prihodkov/primankljaju) na 
zaključnem računu 2014. Doda, da so to trije sporazumi, ki jih je potrebno, poleg zaključnega računa 2014 in 
proračunov, poslati na Ministrstvo za finance, kot pogoj za prehod na samostojno financiranje. Pove, da je imel danes s 
svetovalcem župana Mestne Občine Koper, Gašperjem Gašperjem Mišičem ponovni sestanek, po telefonu pa tudi 
pogovor z direktorico, kjer je bilo ocenjeno, da je sedaj predlog Ankarana v smeri pričakovanj Mestne Občine Koper. 
Obrazloži, da gre za isto stvar, čeprav izraženo z drugimi besedami (govor o delitvi obveznosti do javnih zavodov).  Pove, 
da je bil že v prvem polletju 2015 dosežen dogovor, kjer je že bil sprejet proračun Občine Ankaran, kar pomeni, da se je 
predložil kriterij po številu prebivalcev in je bilo na strani Mestni Občini Koper ocenjeno, da ni več zadržkov, da bi 
proračun za leto 2015 pripravili v taki obliki. Doda, da je jasna tudi delitev prihodkov na podračunu, saj se opazujejo 
prilivi obeh občin, pri delitvi primankljaja po zaključnem računu pa je tudi zadeva dosti enostavna in pričakujejo 
predlok Mestne Občine Koper, saj so oni svojega že posredovali. Doda, da je bilo danes ocenjeno, da je v tem obdobju 
zadnjega četrtletja možno te tri sporazume dejansko udejanjiti in da je možno na strani Mestne Občine Koper pripraviti 
proračun 2015 ter da je možno vseskupaj posredovati na Ministrstvo za finance in upa, da občini preideta na 
samostojno financiranje s 1. 1. 2016. Poudari, da Mestna Občina Koper mora sprejeti proračun za leto 2015, saj 
mehanizem začasnega financiranja zakonsko uporablja dikcijo na podlagi proračuna predhodnjega leta. Doda, da tudi 
ob prehodu na samostojno financiranje s 1. 1. 2016  bodo v nekem obdobju na začasnem financiranju, ampak ne več 
na skupnem podračunu, temveč bo občina dokler ne sprejme svojega proračuna v januarju, februarju, marcu na 
začasnem financiranju v kvartalih svojega predhodnjega leta. Pove, da bo potrebno opazovati proračune 2015, do 
trenutka sprejemanja pa bodo občini na mehanizmu začasnega financiranja. Meni, da je po današnjem sestanku na 
Mestne Občine Koper dovolj pripravljenosti za izvedbo. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da ni le na strani Mestne Občine Koper izvedba, temveč da se morata 
obe občini dogovoriti za končno rešitev. Doda, da je sofinanciranje javnih zavodov in ključ po številu prebivalcev 
predlagal od samega začetka in če bi bil s strani Občine Ankaran predhodno sklenjen ta sporazum ne bi bilo kamna 
spotike. Pove, da so sedaj podani predlogi tudi iz njegove strani glede javnih zavodov, nekako akceptirani. Doda, da 
imajo vsi javni zavodi sedež na območju Mestne Občine Koper in je pravilno, da se novo ustanovljena občina zaveda, da 
bo s tem sporazumom sofinancirala 5,79 odstotka glede na število prebivalcev. Pove, da Mestna Občina Koper ni 
sprejela proračuna kot Občina Ankaran, ker ni bilo jasne delitve virov in obveznosti do virov, ki jih ima Mestna Občina 
Koper. Doda, da je sprejetje treh sporazumov bistveno in neodvisno od končne delitvene bilance. Obrazloži, da je 
bistveno težje za Mestno Občino Koper, saj mora financirati vse zavode in ne more čakati do sprejetja sporazuma. 
Doda, da Občina Ankaran ni bila zainteresirana za kritje vsega v celoti, vendar je sedaj prišlo do uskladitve. Pove, da je 
najbolj pametno in modro, da se gre do nadalnjega po številu prebivalcev, saj Občina Ankaran nima znotraj svojih 
administrativnih mej javnih zavodov, seveda dokler se ne bi pokazala potreba po postavitvi le - teh. 
 
Župan Gregor Strmčnik poudari, da so besede gospoda Mišiča točne. Razjasnil bi rad polje, v katerem se niso ujeli, saj 
so bili sklepi o začasnem financiranju (1-3, 4-6, 7-9) v nekaterih elementih govorili o drugačnih ključih delitve (npr. 
glasbena šola po številu upravičencev, pri kakšnem drugem zavodu pa po številu uporabnikov). Pove, da je njihov 
proračun bil že narejen po številu prebivalcev in so sedaj te kriterije na podlagi njihovega proračuna tudi v sporazum 
napisali, tako kot je bilo že narejeno. Doda, da je to Mestni Občini Koper odprlo pot tudi do njenih obveznosti. 
Obrazloži, da so začasni trije sporazumi govorili drugače in manj kot je govoril  proračun Občine Ankaran, ki so ga že 
sprejeli. Pove, da so s tem predlogom sporazuma  zgolj sledili njihovemu proračunu (Občine Ankaran). 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič znova poudari, da je najbolj modro v prehodnem obdobju deliti po številu 
prebivalcev. 
 
Župan Gregor Strmčnik dopolni, da je v tem sporazumu navedeno tisto, kar so vsem zavodom in občinskim službam že 
poslali, tj. osnovne finančnih načrtov za 2016, ker bo občina sama začela oblikovati pogodben odnos do teh izvajalcev, 
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da bodo lahko oblikovali proračun za leto 2016. Doda, da je cilj, da se v začetku novembra pošlje vseh pet pogojev 
Ministrstvu za finance s predlogom, da se s 1. 1. 2016 preide na samostojno financiranje, kar bo veljalo do delitvene 
bilance premoženja, ko se bodo odločali katere javne službe bodo organizirane na kakšen način. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec sprašuje kdaj je predvidena delitvena bilanca premoženja. 
 
Župan pove, da je njegovo mnenje, da bo delitev peljana po delih, saj gre za kompleksen delitveni postopek. Trdi, da se 
določeno razdružitveno premoženje, kot je; nepremično premoženje, nepremično družbeno premoženje in bremena v 
povezavi z nepremičnim premoženjem, da rešiti brez večjih glavobolov. Doda, da bo nekoliko bolj poglobljen postopek 
sledil pri ustanoviteljskih in upravljalskih pravicah in upravičenj javnih zavodov in skladov (smernice razvoja; samostojni 
zavodi ali ne), nazadnje pa sledi razdelitev virov. Meni, da bo kompleksnejši element delitvene bilance in premoženja 
opazovanje presečnega datuma, saj zakon govori da se premoženje deli na datum ustanovitve (9. 6. 2011). Obrazloži , 
da je od ustanovitve Občine Ankaran pa do delovanja Občine Ankaran obdobje kateremu bo potrebno posvetiti 
temeljit razmislek, zato ne ve podati točnega odgovora. Doda, da so določene poslovne aktivnosti in omejevanje 
poslovne sposobnosti občine vezane na prehodno samostojno financiranje. Doda, da se nesporne stvari lahko rešijo na 
hiter in sporazumen način, kjer se bo pa zataknilo pa naj odloča sodišče. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič meni, da bi bilo modro, da bi se Občina Ankaran skoncentrirala v tiste 
infrastrukturne elemente, ki jih Mestna Občina Koper nima. Pove, da bo Ankaran ostal povezan s Koprom zaradi 
institucij in ljudi. Sugerira, da naj se razmišlja o tem, da se vlaga v tisto infrastrukturo, ki jo Koper nima, da bo to, kar se 
zgradi v Ankaranu tudi dodana vrednost Kopra. 
 
Župan Gregor Strmčnik se strinja, da bi bilo nesmiselno graditi infrastrukturo, ki v Kopru že obstaja (npr. Bonifika), 
lahko pa se razvijejo npr. vodni športi. Pove, da je potrebno narediti kompatibilno infrastrukturo, ki je uporabljiva za 
obe lokaciji. 
 
 
Ad 5.) Obravnava gradiva s področja stanovanjske politike; 
 
Župan poda obrazložitev. 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Župan Gregor Strmčnik obrazloži, da so na predhodnji seji zaprosili direktorja Javnega stanovanjskega sklada, gospoda 
Darka Kavreta, da pripravi določene podatke v povezavi s premoženjem Občine Ankaran znotraj Stanovanjskega sklada 
z vsemi poročili in poslovnimi načrti ter realizacijami. Kot je seznanjen so v preteklih dneh dobili dopis s strani Javnega 
stanovanjskega sklada, v katerem jih direktor obvešča, da so poročila na spletni strani, posredovani pa so bili tudi 
podatki o premoženju. 
 
Članica Občinskega sveta Občine Ankaran Klara Maučec objasni, da so na prejšnji seji sprejeli sklep, da bodo na tej seji 
obravnavali gradivo s področja stanovanjske politike. 
 
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da so gradiva prejeli pred dvema dnevoma. 
 
Članica Občinskega sveta Občine Ankaran Klara Maučec vpraša ali naj se določi nov datum. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovori, da bi bilo dobro počakati, da bo na seji prisoten tudi gospod Kavre in da je potrebno 
najprej pripraviti gradivo, ga poslati svetnikom in začrtat neko smer. 
 
Član Občinskega sveta Gašper Gašper Mišič predlaga, da se gre v smeri medobčinskega stanovanjskega sklada, kar bi 
bilo po njegovi oceni najbolj pravilno. 
 
Župan Gregor Strmčnik doda, da je v dopisu, ki so ga prejeli s strani gospoda Kavreta, navezujoč se na njihova odprta 
vprašanja glede smernice sprejemanja odločitev, Javni stanovanjski sklad podal izjavo, da je poslovno, organizacijsko in 
kadrovsko usposobljen in pripravljen izvajati stanovanjsko politiko tako za Mestno Občino Koper kot Občino Ankaran. 
Doda, da bi Občina Ankaran po tej varianti tako vstopila v ustanoviteljske pravice in obveznosti, ter bi se zadeva 
preoblikovala v medobčinski stanovanjski sklad. 
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Član Občinskega sveta Gašper Gašper Mišič doda, da je gospod Kavre večletni direktor Javnega stanovanjskega sklada 
hkrati tudi Ankarančan, kar je po njegovem mnenju prednost ter pokazatelj dobre volje Koprčanov. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec sprašuje ali se bo o ustanovitvi skupnega stanovanjskega sklada odločalo po 
bilanci. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovori, da so to sedaj smernice in kot primer navede Zdravstveni dom (predlog, da ostanejo 
noter, ključ delitve je število prebivalcev, zaenkrat so notri, zmeraj obstaja možnost odstopa). Pove, da bo potrebno 
spremeniti akt o ustanovitvi Zdravstvenega doma, zaradi vstopa Občine Ankaran. Le - ta tako sprejme obveznosti in 
pravice in hkrati vstopi v Svet zavoda s svojim predstavnikom in začne s hišo soupravljati. Doda, da bi enako veljalo za 
Javni stanovanjski sklad, če bi se tako odločilil. Doda, da se bodo enako obravnavale ostale teme, tudi gospodarske 
službe, kot naprimer Komunala Koper, ki bodo vse v procesu delitvene bilance premoženja. Obrazloži, da so na 
Občinskem svetu bile sprejete smernice. 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj meni, da bi dileme glede Stanovanjskega sklada in Zavoda za šport bilo 
potrebno rešiti čimprej, saj prihaja do neljubih situacij, ko Stanovanjski sklad zavrača oziroma napoveduje, da bo 
Ankarančanu zavrnil vlogo za stanovanje, ker je po novem Ankarančan in ne več občan Mestne Občine Koper. Pove, da 
so lahko le nesporazumi, ampak da take informacije prihajajo na Občino Ankaran (kot primer navede menjavo oken v 
stanovanju, ki je last Stanovanjskega sklada). 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da je to polje poslovnih praks. Pove, da je bilo nekaj takih primerov s strani Zavoda za 
šport in Stanovanjskega sklada, ki mečejo slabo luč, ne bi pa tega generaliziral.  
 
Občinski svetnik Gašper Gašper Mišič meni, da se sedaj ko je podpisan sporazum do javnih zavodov, do tega ne bi 
smelo prihajati in je potrebno zadevo preveriti. Meni, da je tako ravnanje nedopustno in v kolkor vse drži, taka oseba 
ne sme delati na Stanovanjskem skladu. Pove, da ne sme nekdo reči za osebo, ki je iz Ankarana, da se ne smejo 
zamenjati okna ali opraviti popravilo. Prosi, da se posreduje ime krajana, ki se je pritožil in osebo na Javnem 
stanovanjskemu skladu, ki je to naredila. 
 
Župan znova pove, da je to na polju poslovnega in se tam tudi rešuje. Pove, da bodo rešili tako, kot so rešili 
dezinformacije glede subvencioniranja avtobusnega prometa. Doda, da bo Občinska uprava opozorila s svojega 
pristojnega organa oziroma odseka oz. oddelka in bo prosila Stanovanjski sklad, da do tega več ne prihaja. Pove, da ni 
na Občinskemu svetu, da razrešuje te zadeve. Pove, da gre za poslovno ne pa za politično zadevo.    
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj pove, da ni bil njen namen sprožiti gonjo proti komer koli. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da take zadeve mečejo slabo luč na Javni stanovanjski sklad in da je prepričan, da 
direktor o tem nič ne ve.  
 
 
Ad 6.) Poročanje o izvajanju polletnega proračuna 
 
Župan odgovori na vprašanje Občinske svetnice Klare Maučec. Pove, da oni proračuna ne izvajajo. Doda, da so Občinski 
svet seznanjali s vsakokratnim finančnim načrtom in realizacijo. Doda da so v tem trenutku na podračunu oboji in tudi 
realizacije obeh občin so transparentne in vidne. Izvajanje proračuna za 2015 ne teče in ob polletju ni bilo kaj 
obravnavati, seznanjanja pa potekajo. Doda, da bo 9. oktobra seja Nadzornega odbora. Pove, da bo le - to ob koncu 
leta že bolj zbrano, postavljalo pa naj bi se vprašanje kako bodo sprejmali zaključni račun proračuna 2015, če ga ne 
bodo izvajali. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da je s strani Ministrstva za finance prejela odgovor, da velja tudi za novo 
ustanovljene občine, ne glede na to ali sta novoustanovljena občina in prejšnja občina že prešle na samostojno 
financiranje ali ne, na podlagi 6. člena Zakona o financiranju in 63. člena Zakona o javnih financah dolžni, oziroma je 
župan dolžan, poročati Občinskemu svetu o realizaciji proračuna. Doda, da je v redu, če je to enako temu kar je on 
povedal. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da zakon lahko govori, da je obdobje začasnega financiranja največ tri mesece z 
možnostjo podaljšanje še tri mesece. Doda, da takega stanja kot ga imajo oni zakon ne predvideva in Ministrstvo ni 
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moglo dati drugačen odgovor. Pove, da je njegov odgovor, da so na začasnem financiranju in da polletnega poročila o 
izvajanju proračuna 2015 ne morejo dati, ker ga ne izvajajo, lahko pa se še enkrat razgrnejo vse postavke kot jih redno 
podajajo kot finančni načrt in realizacijo. 
 
Član Občinskega sveta Aleks Abramovič pove, da se lahko realizacijo po tromesečjih izpiše iz programa. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da je to potem poročanje o obdobjih začasnega financiranja in ji ga lahko pripravijo 
(Občinski svetnici Klari Maučec) ni pa to poročanje o polletnemu proračunu, kar zahteva zakon. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da to se nanaša na njeno vprašanje na prejšnji seji, ker ni najbolj doma na 
področju javnih financ. Zastavi vprašanje, da eno je finančni načrt, ki ga sprejemajo v obdobju začasnega financiranja, 
drugo je pa realizacija teh načrtov. Doda, da ona kot svetnica do zdaj o dejanski realizaciji ne ve nič. 
 
Župan predlaga Občinski svetnici Klari Maučec, da naj da pobudo da se Občinskemu svetu pripravijo še realizacije za 
obdobje začasnega financiranja v letu 2015 (1, 2, 3 kvartal). Doda, da bodo tako imeli finančni načrt in realizacijo, ni pa 
to izvajanje polletnega proračuna, ker ga še ni. Doda, da bodo gradivo pripravili in posredovali. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec sprašuje ali se decembra opravi celotno poročilo o realizaciji. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da to bi bil že celoten proračun ob koncu decembra, kar je v bistvu letno poročilo, kar so 
delali tudi za 2014. Doda, da tak se bo naredil tudi za 2015, kjer bodo namesto izvajanja proračuna za 2015, vsa štiri 
začasna poročila pomenila letno realizacijo. Doda, da bo verjetno na tej temeljil sedaj tudi proračun Mestne Občine 
Koper, kjer bodo združena štiri tromesečja in hkrati realizacija.  
 
Ad 7.) 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) Starševska pomoč ob rojstvu otroka – Pobuda Občinske svetnice Klare Maučec 
 
Občinska svetnica Klara Maučec pove: »Naravni prirast prebivalstva v Sloveniji in Občini Koper (statističnih podatkov za 
Občino Ankaran še ni na voljo) je zelo nizek in znaša le 1.1 odstotne točke v primerjavi z letom 1957 ko je bil naravni 
prirast prebivalstva znašal 10. Ker je Občina Ankaran dejansko v funkciji občanov, kot svetnica Klara Maučec dajem 
pobudo , da se do naslednje seje Občinskega sveta pripravi nov pravilnik, kjer višina enkratne denarne pomoči za 
novorojenega otroka znaša 1000 EUR bruto. Glede na statistične aproksimacije se v Občini Ankaran letno rodi do 
največ 33 otrok, zato bi celokupan znesek namenjen pomoči staršem ob rojstvu otroka na letni ravni znašal 
maksimalno 33.000 EUR, kar je po moji laični oceni sprejemljiva obremenitev občinskega proračuna, ki znaša cca. 5,5 
mio EUR. Pregled višine zneskov enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka po slovenskih občinah si lahko 
ogledate na tej povezavi: http://images.24ur.com/media/document/61112655.pdf. Pristsojne službe nagovarjam, da 
do oktobrske seje Občinskega sveta Občine Ankaran pripravijo nov pravilnik o dodelitvi enkratne pomoči staršem ob 
rojstvu otroka, kjer višina enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka znaša 1000 EUR bruto ter se razprava in 
potrditev pravilnika meseti na dnevni red oktobrske seje Občine Ankaran. Vkolikor je pristojni organ mnenja, da to ni 
mogoče, prosim za strokovno utemeljen razlog v pisni obliki.« 
 
Župan odgovarja, da je zadeva aktualna v luči priprave proračuna za leto 2016. Pove, da so  svetniške skupine, svetnike, 
nevladne organizacije, društva, civilno-družbena gibanja in gospodinjstva pozvali k predlogom izboljšav v letu 2016. 
Doda, da bodo sestavljali skupaj in pregledali katera so uresničljiva. Župan pove, da bo pobuda Občinske svetnice 
deležna obravnave. 
 
b) Pobuda in vprašanje za pripravo celostnega strateško razvojnega dokumenta Občine Ankaran – Pobuda Občinske 

svetnice Klare Maučec 
  
Občinska svetnica Klara Maučec pove: »Po moji laični oceni je sprejemanje in realizacija občinskih letnih proračunov 
brez izdelane vizije in razvojne strategije Občine neučinkovita. Kot ena izmed 14. predstavnikov interesov prebivalcev 
Ankarana se počutim dolžno da poskrbim, da so občani obveščeni o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih in projektih, ki jih 
Občina Ankaran zasleduje. Do danes 11 mesecev po volitvah Ankarančani še vedno ne vejo kakšne so smernice razvoja 

http://images.24ur.com/media/document/61112655.pdf
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naše občine, saj ni objavljenega uradnega dokumenta , ki opisuje program dela in vizijo Občine Ankaran. Menim, da je 
12 mesecev dovolj za zagon občinske uprave in je napočil čas za aktivno. Ker je dne 10.09.2015 (ne vem zakaj je objava 
tega dogodka bila odstranjena s spletne strani Občine Ankaran), potekala delavnica LAS Istre (Lokalna akcijska skupina 
za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) in sicer za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 
(skrajšano:SLR) in ker je rok za oddajo projektnih predlogov do 30. oktobra 2015. Vse pristojne organe sprašujem 
katere projekte je prijavila Občina Ankaran, kot doprinos k pripravi Strategije lokalnega razvoja? 
 
»Ob tej priložnosti bi rada dala pobudo, da se do konca letošnjega leta 2015 izpelje projekt priprave dokumenta: 
Razvojna strategija Občine Ankaran 2015 – 2035, kjer bodo občani in občanke na delavnicah pod vodstvom zunanjega 
izvajalca imeli možnost predstaviti svoje poglede in mnenja o bodočem razvoju občine, ki se bodo zapisali v strateškem 
dokumentu z imenom Razvojna Strategija Občine Ankaran 2015 – 2035, ki bo temeljil na vrednotah, željah in stalnem 
sodelovanju občanov. Strateški dokument bo tudi osnova za prioritetno izpeljavo občinskih projektov in posledično 
posredno… 
 
»Pristojnim organom in službam Občine Ankaran predlagam, da v roku 30.dni pripravijo Razpis za Izbor zunanjega 
izvajalca za pripravo strategije razvoja Občine Ankaran in hkrati imenujejo delovno skupino, ki bo pregledala prispele 
ponudbe in izbrala za občinske potrebe najugodnejšo.« 
 
» Vkolikor  moj predlog za pristojni organ ni sprejemljiv, prosim da le-ta navede utemeljen razlog ter v pisnem 
odgovoru zapiše konkreten datum do katerega bo Strategija Občine Ankaran 2015 – 2035 pripravljena in zapisana v 
strateški dokument, ki bo končno potrjen na Občinskkem Svetu.« 
 
Župan se zahvali za pobudo in pove, da ga preseneča slabo poznavanje oz. informiranje o poteku razvojnega 
načrtovanja v Občini Ankaran, saj poteka že tri leta. Doda, da je o tem pisala obširno Amfora in da je bilo izvedenih že 
pet delavnic. Obrazloži, da v Ankaranu poteka razvojno načrtovanje štirih strategij; upravljanje naravnih, kulturnih, 
ekonomskih in prostorskih virov. Pove, da so izvajalci prostorskih virov; Univerza za arhitekturo v Ljubljani in partnerska 
univerza iz Švice, izvajalec s področja ekonomskih virov, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, s področja naravnih in 
kulturnih virov pa razvojni projekt še ne poteka. Doda, da je dejstvo da so vse štiri veje podlaga za strateški razvoj 
Občine, katerega izvleček je občinski prostorski načrt. Strinja se, da so zadeve v sozvočju s tem kar je povedala 
Občinska svetnica Klara Maučec, vendar je vse kar sedaj Občina Ankaran pripravlja v teh letih, zelo skladno z ostalimi 
občinami, saj gre za prostor, ki ga je potrebno opazovati kot enotnega saj so obmorska občina in morje ne prenaša 
delitev. Pove, da so izvajalci Občinskega prostorskega načrta in problematike, ki se jo bodo dotikali, že evidentirane. 
Doda, da so to zagotovo projekti, kot  je že omenila Občinska svetnica Klara Maučec, stvar javnega razpisa, ko bo 
potrebno izbrati izvajalca. Pove, da so vedno vabili vse deležnike ter medijsko obveščali, predvsem pa so vključili 
poslovne subjekte; Mladinsko zdravilišče in okrevališče Debeli rtič, Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, 340. mornariški 
divizion, Adrio Ankaran in Luko Koper. Doda, da so bili tudi na obisku teh deležnikov s študenti, ki so pripravili uvodne 
analize. Pove, da jih v nadaljevanju čaka sežetek vseh teh strategij v enoto, ki se imenuje Dolgorčni razvojni načrt. 
Dopolni, da gre za stvari, ki jo ne gre reševati iz danes na jutri in doda, da se bodo v Ankaranu temu temeljito posvetili. 
Pove, da se nikamor ne mudi, saj trideset let niso imeli niti možnosti sovplivanja na razvojne perspektive zato meni, da 
jih ni potrebno sedaj narediti površno v treh mesecih. Poudari pomembnost tega, da se vključijo vsi zainteresirani in da 
bo Občinski svet dobival gradiva, ki bodo odražala pričakovanja in razvojne usmeritve čim širšega kroga zainteresiranih 
deležnikov, tako poslovnih subjektov kot prebivalcev. Doda, da samo uravnoteženo razvojno načrtovanje (kar prostor 
prenese, kar gospodarski subjekti želijo in kar bi prebivalstvo toleriralo) lahko prinese kakovostno usmeritev. Doda, da 
so analize uvodnih strategije prikazale, da se bo Ankaran razvijal v pogledu ekonomskih virov (luška transportna 
dejavnost, ki zaseda pomemben del prostora in tudi akvatorija), turistične dejavnosti (verjetno športno - aktivna), 
zdravstveno - zdraviliškega turizma, ter seveda v zdravstveno – zdraviliško dejavnost (bolnišnica, ki bi prešla v tercialno 
dejavnost – kliniko ter mladinsko zdravilišče, ki ga je potrebno odpreti v Evropo), kmetijska dejavnost (želja po čimvišji 
stopnji samozadostnosti lokalne skupnosti, vinogradništvo, oljkarstvo), pa še kakšna stvar, ki se bo izluščila znotraj 
pobud in predlogov. Doda, da so to triletna uvodna spoznavanja narave in družbe, vse skupaj pa se bo oblikovalo v 
Dolgoročni razvojni načrt Občine Ankaran, ki ga bodo na Občinskem svetu sprejeli in morda dvignili na višjo raven 
odločanja kot je občinski referendum ali pa zbor občanov in ga morebiti zaščitili tako, da bi ga vsakokratna sestava 
Občinskega sveta ne mogla bistveno spreminjati, saj si želijo, da odraža interes celotnega prebivalstva ne pa izvoljenih 
predstavnikov. Pove, da je potrebno dati stroki prosto pot, prebivalcem pa prosto voljo, da bodo sooblikovali in 
soodločali. Pove, da je Občinski prostorski načrt ena izmed vzporednih aktivnosti, ki jih še čaka.  Doda, da so prostorske 
akte podedovali od Mestne Občine Koper, kjer občinskega načrta še niso sprejeli. Meni, da kot nova občina z 
drugačnimi razmišljani o prostorski ureditvi, kot je bila predvidena za ta prostor, je seveda to eden izmed ključnih 
dokumentov. Pove, da sprejemanje takega dokumenta traja okoli dve leti in se bodo z njim veliko ukvarjali. 
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Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da je odlična osnova za razvoj Ankarana oziroma prostorskega načrta, 
program Ankaran je naš in Slovenija za vedno, zato predlaga županu, da ga povzame in predlaga, da ga tudi načrtovalci 
povzamejo in temeljito preberejo, kajti bilo je vloženo veliko napora in program je bil napisan v Ankaranu. Obrazloži, da 
je plod številnih pogovorov in razgovorov s slehernimi krajani, ki so bili pripravljeni podati pobudo. Pove, da je program 
skupek odličnih idej in rešitev, ki bi jih lahko prostorski načrtovalci uporabili. Doda, da se ve kdo je dobil volitve in kateri 
programi so dobri in je pametno upoštevati vse kar je dobro in modro za razvoj Ankarana. 
       
Župan Gregor Strmčnik pove, da se popolnoma strinja. Doda, da še kaka druga opcija predstavlja program ali zamisel, 
katero ni smotrno prezreti in več ko bo pobud in zamisli, boljši razvojni načrt bodo predstavili. Doda, da bodo ljudje 
znali prepoznati dobre zamisli, poslovnim subjektom morajo dati ograde dopustnega, da bodo lahko izvajali dejavnost 
in se bodo lahko razvija. Pove, da tukaj politika nima kaj iskati, ampak je potrebno najti pametne zamisli in zato so 
strokovnjaki, ki jim bodo znali svetovati. Pove, da imajo tudi krasno zamisel za ekološko golf igrišče (Slovenija- Italija), 
saj ima Ankaran naravne vire kot je voda, katero bi lahko uporabljali za zalivanje zelenjave , ali pa za golf igrišče. Doda, 
da po on ne bo rekel, da naj bo golf igrišče, saj se je potrebno usesti in premisliti ali je to pravilno. Pove, da se je 
potrebno pogovoriti kakšno lokalno skupnost si želijo, kar je sociološki projekt (ali naprimer si želijo obiskovalce višje 
statusne ravni al ne, kar presega današnjo debato). Župan se še enkrat zahvali Občinski svetnici Klari Maučec za 
pobudo in pove, da bodo v letu 2016 povabili ljudi, kot bodo to storili tudi v četrtek na skupni seji odborov. Obrazloži, 
da znotraj odborov ni prostor za podajanje pobud, temveč ja ta prostor namenjen vsem 3.000 prebivalcem. Doda, da 
se bo v odborih delalo in so namenjeni tistim, ki želijo kaj narediti in kaj znajo. Pove, da se bodo znotraj že izoblikovala 
jedra, kam se bo usmerjalo bodoči razvoj Miljskega polotoka, kot mednarodnega projekta. Doda, da ne bo šlo brez 
sodelovanja Republike Slovenije, vse skupaj pa je lahko zanimiv mednarodni projekt, ki ga lahko Ankaran, Koper in 
Muggia neposredno predstavijo v Bruslju, saj gre za polotok, ki je stvar dveh držav Evropske Unije. Obrazloži, da je tako 
dostop do evropskih virov toliko lažji in je lahko zelo dober razvojni projekt, ki presega LAS, vendar je prav tako 
potrebno opazovati LAS. 
 
e)            Rešitev problematik sanitarij na območju Sv. Katarine – Pobuda Občinske svetnice Klare Maučec  
 
Občinska svetnica Klara Maučec pove: » Pristojnim službam in organom Občine Ankaran je problematika sanitarij na 
območju Sv. Katarine že poznana. Društvom je bilo dano ustno zagotovilo, da se bo v času poletnih mesecev našla 
rešitev za omenjeno problematko. Na današnji dan sanitarije, ki so v preteklosti bile na voljo vsem šprtnim društvom, 
uporabljajo lahko le izbranci. Ker so na območju Sv. Katarine aktivna športna društva, ki otrokom in mladini zagotavljajo 
kakovostne športne programe pozivam pristojne organe Občine, da v roku 10. dni poišče najprimirnejšo rešitev za 
namestitev novih sanitarij. Žalostni del zgodbe je ta, da sanitarije na področju Sv. Katarine obstajajo, da so nove, saj so 
bile v letu 2014 popolnoma sanirane in obnovljene s strani PDA in da pri vsem tem otroci, njihovi starši in sprehajalci 
školjčišča opravljajo veliko ter malo potrebo v bližnji okolici. Slikovne dokumentacije obremenjenosti področja Sv. 
Katarine s fekalijami zaradi neprimernosti ne bom prilagala. Ob tem pristojne službe Občine Ankaran pozivam, da 
nemudoma začnejo z iskanjem primernih rešitev ter da hkrati poskrbijo za namestitev vrečk za pobiranje pasjih 
iztrebkov na istem območju. Hvala za urgiranje in pisno utemeljitev.« 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da so pred poletjem sprejeli usmeritev, da bi pred sezono vsaj minimalno zadostili 
potrebam. Misli, da so to naredili in da je bilo to v občini opaženo in da je bil letos Ankaran lepše urejen, pokošen in 
snažen kot v preteklih letih in tudi na Sv. Katarini se je začelo urejati. Pove, da je voda že vzpostavljena, naslednji korak 
je elektrika, tudi predinštalacije so že pripravljene. Glede sanitarij obrazloži, da je že večkrat izpostavil problematiko, ki 
je rešljiva tako, da Občina obstoječe wc - je prevzame v upravljanje, ne pa da so ti v lasti zasebnika, ki jih predaja samo 
nekaterim. Izpostavi problem fekalne črpalke, katera se ne vzdržuje dovolj dobro in katero bi bilo potrebno sanirati s 
pomočjo komunalnega podjetja, da ne bi prihajalo do izlivov v morje. Doda, da je cilj, da Občina prevzame obstoječe 
sanitarije v upravljanje skupaj s črpališčem in začne zadeve upravljati kot javne sanitarije. Zadeva je v povezavi z 
ureditvijo Valdoltre in Sv. Jerneja, kjer bi v sezoni 2016 uredili sanitarije (greznica ali kako drugače). Doda, da je 
problem sanitarij za obiskovalce na Obali tudi drugod velik. Doda, da gre za začasne rešitve in da se problematika 
rešuje, da bi bilo do naslednje sezone stanje povsem drugačno. 
 
 
c) Projekti Evropskih skladov – Vprašanje Občinskega svetnika Gašpar Gašpar Mišič 

 
Član Občinskega sveta Občine Ankaran Gašpar Gašpar Mišić pove, da vidi veliko možnosti obmejnih in občinskih 
povezovanj ter da gre za dolgotrajna načrtovanja s katerimi bi bilo potrebno začeti čimprej. 
 



OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

Stran 11 od 11 

Župan se naveže že na povedano in doda, da Občina Ankaran v letu 2015 ni imela možnosti nikakršnih investicij in šele 
v letu 2016, ko bodo ti projekti zaznani, bi jih lahko izvajali, saj bodo vezani na proračun in možnosti koriščenja 
evropskih nepovratnih sredstev. Doda, da gre za stvar dobrih zamisli, ki bi jih vključili v načrt razvojnih programov kot 
del proračuna 2016  ter kot del investicijskih programov. Doda, da bodo to začasne rešitve, saj se bo obala sanirala, 
lahko pa take investicije obogatijo obalo. 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj pojasni, da je bil program RRC pripravljen pred konstituiranjem Občine 
Ankaran in tako ni mogla sodelovati s svojimi predlogi. Pojasni, da sam teritorij Občine Ankaran ni zajet, je pa znotraj še 
nekaj projektov pri katerih bi lahko sodelovali (podjetniški projekti). Doda, da je bil Ankaran nekoliko izpuščen. Glede 
čezmejnih projektov pove, da računajo na Skupino za teritorialno povezovanje, saj ravnokar poteka ustanavljanje. 
Pove, da gre za dolgotrajen postopek. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič zanima kako Občina Ankaran sodeluje z obalnimi galerijami. 
 
Župan pojasni, da je govoril z gospodom Senčarjem, saj so zaznali, da bi bilo morda območje Občine Ankaran primerno 
za razširitev Forma Vive. Doda, da so te stvari več kot dobrodošle in pove, da se ja na njih obrnil tudi Pomorski muzej, 
ki v prostoru med pristaniščem in naseljem zaznal možnost postavitve stalne zbirke plovil od NOB naprej. Pove, da gre 
za izjemno bogato dediščino. Obrazloži, da ima Ankaran veliko potenciala na teh povezovanjih. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič meni, da bi bilo smotrno, da se Občina Ankaran angažira pri dogodku Ex –
Tempore. 
 
d) Problematika pokopališča -  Vprašanje Občinskega svetnika Gašpar Gašpar Mišič 

 
Župan odgovori, da ni nobenih drugačnih stališč kot že od 2008/2009. Pove, da je dejstvo, da je Mestna Občina Koper 
zemljišče v dveh vzporednih postopkih; spremembo namembnosti in odprodajo, izpeljala zoper voljo lokalne 
skupnosti, kar je seveda povzročilo veliko negodovanja in odpor. Pove, da je dejstvo, da je zaradi niza izjemno 
zapletenih postopkov, tudi investitor, ki je načrtoval na obstoječi lokaciji izgradnjo turistično-apartmajskega naselja 
Morske vile in izgradnjo prvega izmed apartmaja z nazivom Morska vila in izgradnjo in uporabo infrastrukture mrliške 
vežice, opustil. Doda, da je imel z investitorjem dva konkretna in korektna pogovora na temo pokopolišča, kjer so se 
zavedala oboja, da ne bo popolnega zmagovalca, saj bi imela lokalna skupnost pokopališče, investitor pa apartmaje. 
Doda, da je potrebno poiskati najbolj racionalno rešitev in izhod iz dane situacije. Doda, da investitor že ve, da 
apartmajskega naselja ne bo imel, občina pa do pokopališča z nizom nadajlnjih pravnih postopkov, vključujoč ustavno 
presojo, ki je izjemno zapleten postopek, lahko čaka še dosti časa. Pove, da gre za okoliščine, ki narekujejo racionalnejši 
izhod. Doda, da imajo tudi ponudbo investitorja za odprodajo zemljišča nazaj občini, da bi se s hitro spremembo aktov 
spremenilo stanje v prvotno namembnost in da bi se pokopališče realiziralo v sorazmerno kratkem času. Doda, da se je 
potrebno dogovoriti o ustrezni višini kupnine in razumeti, da je lahko finančno breme na strani Občine Ankaran 
dvakratno. Doda, da če je želja po pokopolišču takšna, bo morebiti potrebno iti tudi preko tega, da bodo morali kupiti 
nekaj, kar je že bilo ankaransko in odprodano proti volji ankarančanov. Obrazloži, da iskanje drugih lokacij, prerekanje 
in tožarjenje pa po njegovem mnenju pelje samo v smeri, ko bi vsi vpleteni zgubljali. Pove, da si bo še naprej 
prizadeval, da bo s trenutnim investitorjem in lastnikom dosegel dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani. 
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