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Z A P I S N I K  
 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 15. decembra 2015 z začetkom ob 19:00 uri 

v prostorih Občine Ankaran 
 
 

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

Občinski svet Občine Ankaran - odsotni: 
 

občinski svetniki: Iztok Mermolja,  
Gašpar Gašpar Mišič in Darko Kavre se seji pridružita ob 19:06 uri. 
 
 
 

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

 
Ugotovi se, da je prisotnih 10 občinskih svetnikov in da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen. 
 
ad 0.) Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran 
 
Župan predlaga naslednji dnevni red in predloge za hitri oziroma skrajšani postopek. 
 
Dnevni red: 
 
 
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
2. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev; 
3. Ureditev nove ambulante ZD Koper v C paviljonu Ortopedske bolnišnice Valdoltra; 
4. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015; 
5. Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Koper; 
6. Soglasje k poslovnemu in finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Koper za leto 2016; 
7. Informacija o prireditvi »Ankaran december 2015«; 
8. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
 
 
Razširjeni dnevni red: 
 
 
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
2. Potrditev sporazumov Občine Ankaran z Mestno občino Koper; 
3. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev; 
4. Ureditev nove ambulante ZD Koper v C paviljonu Ortopedske bolnišnice Valdoltra; 
5. Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015; 
6. Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Koper; 
7. Soglasje k poslovnemu in finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Koper za leto 2016; 
8. Informacija o prireditvi »Ankaran december 2015«; 
9. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
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Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 065: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 9. redne seje, z dne 15. december 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 / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

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 za 

8. RIA Davor Andrioli za 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič / 

10. SZV Zoran Pavić za 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre / 

13. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
 
ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in sprememb ali dopolnitev zapisnika. 
 
Član Občinskega sveta Darko Kavre nima pripomb, ker ni bil prisoten. Meni, da bi z njegovo prisotnostjo stavari, ki se 
nanašajo na Javni stanovanjski sklad bile drugače zapisane. 
Ostali člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.  
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 066: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 8. redne seje, z dne 29. 9. 2015. 
 

Sklep je sprejet z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasovi VZDRŽAN. 
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Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

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 za 

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: 11 

 
 
ad 2.) Potrditev sporazumov Občine Ankaran z Mestno občino Koper; 
 
Župan poda obrazložitev 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.  
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da je zadovoljen da je po letu 2014 uspelo obema občinama 
premagati ovire in priti do dokumentov, ki omogočajo prehod na samostojno financiranje. Meni, da je sporazum tudi 
dobra popotnica k delitveni bilanci, saj ključni del dogovorov sloni na Javnih zavodih, ki so izven administrativnih mej 
Občine Ankaran, so pa na razpolago prebivalcem Ankarana, kar je tudi prednost. Pove, da je korektno, da se večina 
Javnih zavodov in ustanov financira glede na število prebivalcev oziroma na število uporabnikov. Zadovoljen je, da je 
prišlo do delitve delnic Luke Koper in določitve okvirnega datuma delitvene bilance. Prepričan je, da bodo to dosegli 
brez sodišča. Doda, da je vendarle tudi to leto zamujenih priložnosti. Poudari nujnost sodelovanja obeh lokalnih 
skupnosti v odnosu do državnih organov. Poudari, da se z današnjim podpisom kaže približevanje skupnim idejam in 
interesom, saj je s sodelovanjem možno doseči bistveno več. Poudari dobrodošlost Ankarančanov v Kopru in obratno.  
Gašpar Gašpar Mišič čestita obema županoma, da sta s pomočjo tistih, ki so bili zraven, dosegla sporazum. 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj se zahvali celotni ekipi vključno z gospodom Gašperjem Mišičem. 
 
Član Občinskega sveta Darko Kavre se pridružuje čestitkam. 
 
Župan Gregor Strmčnik poda pojasnilo. Pove, da delitev delnic Luke Koper predstavlja dokaz, da je možno premoženje z 
lahkoto razdeliti sporazumno. Doda, da je tudi nepremično premoženje vpisano v zemljiški knjigi, kar pomeni, da bi 
sodišče razsodilo točno tako, kot bi lahko oba župana z enakim seznamom ugotovila, kaj je na strani Ljubljane in kaj na 
strani Ankarana. Mnenja je, da bi se tako sprostilo tudi razpolaganje oz. ravnanje s strani Mestne Občine Koper, ki je 
sedaj skupno nerazdeljeno premoženje in da sta obe občini bili zaradi tega blokirani. Mnenja je, da je delitev 
premoženja možno doseči sporazumno. Doda, da so s sporazumom dosegli, da javni servisi delujejo nemoteno in bodo 
plačani s strani obeh občin. Prav tako je sporazum prispeval k izboljšanju kakovosti v Občini Ankaran na tri načine; s 
prevzemom starega vrtca, s prenosom nepremičnega premoženja na Sv. Katarini in z razširitvijo ambulante 
Zdravstvenega doma Koper v  Ortopedski bolnišnici Valdoltra v Ankaranu. Doda, da je Ankaran veliko pridobil, Koper pa 
zaradi tega ni ničesar izgubil. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič doda, da bo dodaten zdravnik v Ankaranu deloval ne le prebivalce Občine 
Ankaran, temveč tudi za prebivalce Mestne Občine Koper. Pove, da gre za približevanje zdravstvene storitve izven 
administrativnih meja, kar kaže na sodelovanje med obema občinama. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 067: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje in potrjuje Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in 

zavodov,  št.  KAB.3198.15  sklenjen med županoma Občine Ankaran in Mestne občine Koper dne 15.12.2015. 
 

2. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje in potrjuje Sporazum o delitvenem razmerju primanjkljaja 
ugotovljenega po zaključnem računu Mestne občine Koper za leto 2014 in delitvenem razmerju prihodkov in 
drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločenem podračunu v obdobju začasnega financiranja 
nove občine, št. KAB.3199.15 sklenjen med županoma Občine Ankaran in Mestne občine Koper dne 15.12.2015.. 

 
3. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje in potrjuje Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja, št. 

KAB.3200.15 z dne 15.12.2015. 
 

4. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje in potrjuje Pismo o nameri,  št. KAB.3201.15 z dne 15.12.2015. 
 
 

Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

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 za 

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: 12 

 
 
 
 
ad 3.) Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev; 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj poroča o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev. 
Župan pozove člane Občinskega sveta k podaji pripomb. 
 
Član Občinskega sveta Aleks Abramovič doda, da morajo društva ki so bila upravičenoa do sredstev priložiti dokazila 
(računi, fakture, podatke o plačah zaposlenih…). 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič sprašuje, zakaj Vojni invalidi Slovenije niso dobili odobrenih sredstev. 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj odgovarja, da samo aktivnost ni bila ustrezna. Doda, da tudi drugim društvom 
s podobnim programom niso odobrili sredstev in da gre za društva, ki se financirajo tudi iz drugih virov. 
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Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič je mnenja, da bi se morda morala taka društva drugače obravnavati, saj so 
vojni invalidi že v preteklosti bili koristni in je sedaj pričakovati, da jih bo skupnost podpirala. 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj odgovarja, da so presodili, da gre za tiste kategorije, ki ne spadajo v razpisne 
pogoje, saj niso bile zaznane koristi za občane Ankarana. Poudari, da so taka društva še vedno dobrodošla in se lahko 
prijavijo na drugi razpis. Pove, da se bo osebno zavzela, da bodo razpisi z več ločenimi področji bili razpisani čimprej v 
letu 2016 .  
 
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da je občina v tem konkretnem razpisu financirala dejavnosti, ki so koristne za občane 
Ankarana. Doda, da se društva lahko financirajo preko drugih razpisov oziroma drugačnih virov, ki jih nameni občina za 
pomoč in delovanje. Pojasni, da kar se tiče dejavnosti, to društvo ni pokazalo ničesar kar bi lahko bil predmet tega 
razpisa. 
 
 
Ad 4.) Ureditev nove ambulante ZD Koper v C paviljonu Ortopedske bolnišnice Valdoltra; 
 
Župan poda obrazložitev.  
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.  
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec predlaga poleg odrasle ambulante, tudi umestitev otroške ambulante, saj je pri 
slednji veliko obiskov pri zdravnikih.  
 
Župan pove, da je možno to ali pa tudi kombinirana varianta. Pove, da govorijo o zdravniku specialistu družinske 
medicine, kar omogoča kombinacijo odrasle in pediatrične variante. Ob enem župan opomne na elaborat, ki so ga 
sprejeli in ki prepoznava, da ima Zdravstveni dom Koper na območju Ankarana že pediatrično ambulanto na Debelem 
rtiču in da je ambicija Ankarana združitev na enotno lokacijo. Možno se je pogovarjati, da bi bil drugi zdravnik 
kombiniran. Doda, da se bo to urejalo z Zdravstvenim domom Koper, ko ga bodo na privzeto koncesijo dr. Poljšakove v 
Ankaranu delegirali, saj meni, da je smiselno, da bi se urejala pediatrična ambulanta, odnosno, da bi lahko v obstoječi 
pediatrični ambulanti lahko opravljali storitve tudi za otroke Ankarana. Pove, da bodo v tej smeri sledili elaboratu. 
 
Član Občinskega sveta, Aleks Abramovič sprašuje ali projekt prenove financira občina ali Zdravstveni dom. 
 
Župan, Gregor Strmčnik odgovarja, da je Občina Ankaran prevzela urejanje prostorov in jih bo v uporabo ponudila 
Zdravstvenemu domu ali pa nekomu alternativnemu, v kolikor bi po delitveni bilanci premoženja, ta Občinski svet 
odločal, da v Zdravstvenem domu ne bi bil več soustanovitelj. Doda, da je to ena izmed smernic delitvene bilance, kjer 
so s sklepom odločali, da želijo ostati v Zdravstvenem domu, vendar pa delitvena bilanca še ni zaključena. Doda, da je 
vprašanje ostalo odprto, vendar pa se je prevzela investicija na Občino Ankaran. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič obrazloži, da bo Občina Ankaran prevzela ureditev prostorov nove 
ambulante tudi zato, ker so prostori na Srebreničevi dotrajani in neprimerni. Doda, da bodo novi prostori bolj dostopni. 
Pove, da gre pri novi ambulanti za pokrivanje celotnega Miljskega polotoka vključno s Škofijami in Dekani, kar je 
bistvena pridobitev, ki so jo dosegli s približevanjem obeh lokalnih skupnosti. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 068: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran ugotovi, da ambulanta Zdravstvenega doma Koper v Ankaranu deluje na 

neustrezni lokaciji. 
2. Občinski svet Občine Ankaran se je seznanil z možnostjo ureditve in preselitve ambulante v prostore na 

območju Ortopedske bolnišnice Valdoltra. 
3. Občinski svet Občine Ankaran se je seznanil z idejno zasnovo ureditve ambulante, ki jo je pripravil projektant 

Studio Galeb d.o.o. 
4.  Občinski svet naloži županu in pooblasti župana za pripravo in sprejetje ustrezne investicijske dokumentacije 

(DIIP in druge) za ureditev zdravstvene ambulante na območju Ortopedske bolnišnice Valdoltra skladno s 
predstavljenimi idejnimi zasnovami ambulante (za potrebe najmanj 2-eh timov zdravnikov) . 

5. Občinski svet naloži županu, da z izvedbo investicije prične takoj. 
 

Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

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 za 

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: 12 

 
 
Ad 5.) Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015; 
 
Župan poda obrazložitev.  
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.  
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič obrazloži, da Luka Koper d.o.o. predstavlja določeno okoljsko tveganje in je 
le gost v lokalnem okolju. Pove, da si morajo lastniki in vodstvo Luke Koper prizadevati, da se z razvojnimi načrti 
pristanišča poistovetijo prebivalci, kar bo možno šele takrat, ko bodo videl, da imajo tudi sami določene koristi. Pove, 
da se mu Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne zdi pretirano, saj je bilo v preteklosti podcenjeno. Doda, da 
je sedaj nekoliko višje, vendar pa ne predstavlja velikega izdatka za Luko Koper. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 069: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran odloči, da se vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbno zemljišča Občini 
Ankaran delno oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015, in sicer v delu, ki presega 
višino odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča posameznega zavezanca za leto 2014. Zavezancem se 
odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 skladno z veljavnim odlokom vendar največ do 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  kot je za zavezanca na območju Občine Ankaran znašala v letu 
2014. 
 

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 2 glasovi VZDRŽAN. 
 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 

(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

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 za 

8. RIA Davor Andrioli za 

9. SZV Gašpar Gašpar Mišič vzdržan 

10. SZV Zoran Pavić vzdržan 

11. SZV Klara Maučec za 

12. AJN Darko Kavre za 

13. INS Franko Železnjak za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
Ad 6.) Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Koper; 
 
Župan poda obrazložitev.  
Župan pozove Občinskega svetnika Darka Kavreta k podaji obrazložitve. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.  
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 070: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran daje soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Koper, ki jih je sprejel Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper na 
5. redni seji 13. oktobra 2015. 

2. Ta sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet z 12 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 / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

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 za 

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: 12 

 
 
 
Ad 7.) Soglasje k poslovnemu in finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Koper za leto 2016; 
 
 
Župan poda obrazložitev.  
Župan pozove Občinskega svetnika Darka Kavreta k podaji obrazložitve. 
 
Župan pozvove člane Občinskega sveta k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Župan pojasni, da se politika Javnega stanovanjskega sklada v tem trenutku vodi korektno, zato niso potrebne drugačne 
oblike obravnav med občinama. Poda napotilo v izogib utemeljenih kritik ali nezadovoljstev uporabnikov storitev 
Javnega stanovanjskega sklada, zaradi morebitne drugačne obravnave glede na bivališče (tako Mestne občine Koper, 
kot Občine Ankaran) ter da se še naprej zagotovlja pravilno delovanje Javnega sklada. Njegov predlog je, da Občinski 
svet potrdi poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada. 
 
Člana Občinskega sveta Aleksa Abramoviča zanima, zakaj se določena stanovanja prodajajo in se jih na drugi strani 
znova kupuje. Zanima ga ali gre za dotrajanost ali gre za kakšen drugi razlog. 
 
Član Občinskega sveta Darko Kavre pojasni, da so v preteklih obdobjih prodajali zelo stara, dotrajana stanovanja, kamor 
ni bilo racionalno vlagati. Doda, da so sedaj tudi nekatera dotrajana, niso pa vsa takšna. Pove, da so več let razmišljali o 
te, zaradi določenega povpraševanja po kupovanju teh stanovanj. Obrazloži, da je sam bil proti odprodaji stanovanj, 
vendar so kasneje prišli do spoznanja, da je določen del najemnikov prišlo do možnosti, da si kupi stanovanje, zato so 
odprodali stanovanja, da bi zagotovili nove možnosti tistim, ki si stanovanja ne morejo kupiti. Ob tem so sprejeli 
določene kriterije leta 2014 pri odprodaji stanovanj. Obrazloži, da ne prodajajo stanovanj, kjer so oni v bloku več kot 
petdseset odstotni lastnik in stanovanj novejših od desetih let. Doda, da obstaja sito, preden se stanovanje vmesti v 
letni plan prodaje. Pove, da navkljub sprejetju Nadzornega sveta lahko Občinski svet ne poda soglasja za odprodajo 
stanovanja. Doda, da se se odprodaja vrši preko javne dražbe ter da v primeru, da nekdo ponudi več kot najemnik, mu 
v tem primeru pripada predkupna pravica.  
 
Član Občinskega sveta Zvezdan Ražman pove, da obstaja velika verjetnost, da bo najemik zaradi finančne stiske 
potegnil takratko. 
 
Član Občinskega sveta Darko Kavre obrazloži, da mora najemnik podati soglasje za umestitev stanovanja na seznam za 
odprodajo. 
 
Članica Občinskega sveta Nina Derenda povpraša koliko je stanovanj v Občini Ankaran s katerimi gospodari Javni sklad. 
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Član Občinskega sveta Darko Kavre odgovori, da je takih stanovanj 45 ali 46. Obrazloži, da gre za novejša stanovanja, in 
sicer enaindvajset jih je na Regentovi 4b, na Razgledni poti pa jih je osem, ostala so razpršena. Doda, da gre v glavnem 
za neprofitna stanovanja.  
 
Župan Gregor Strmčnik s preglednico obrazloži kako se pripravlja metodologija celotne delitve premoženja med 
občinama s katero bodo predstavljeni podatki premoženjske bilance. Pove, da bodo metodologijo poslali tudi Javnemu 
stanovanjskemu skladu, saj bodo ti podatki temelj pri delitvi premoženja.  
 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 071: 
 

 
1. Sprejeme se Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2016. 
2. Ta sklep velja takoj. 

 

Sklep je sprejet z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasovi VZDRŽAN. 
 
 
Rezultati glasovanja: 

  Občinski svetnik 
Glasovanje 
(za / proti / vzdržan) 

1. RIA Iztok Mermolja / 

2. RIA Barbara Švagelj za 

3. RIA mag. Aleks Abramović vzdržan 

4. RIA Nina Derenda za 

5. RIA Zvezdan Ražman za 

6. RIA Svetlana Marić za 

7. RIA Zoran Pejanović za 

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 8.) Informacija o prireditvi »Ankaran december 2015«; 
 
Župan seznani Občinski svet Občine Ankaran o prireditvi »Ankaran december 2015«. 
Župan pozove Občinskega svetnico Barbaro Švagelj k podaji obrazložitve. 
 
Župan pozvove člane Občinskega sveta k podaji pripomb in odpre razpravo. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pohvali prireditev in pove, da je razlika s prejšnjim letom očitna. Doda, da je 
čas, da so se začeli ljudje med seboj pogovarjati, čeprav opaža še veliko zadržanosti med sokrajani. Obrazloži, da so taki 
pristopi dobrodošli in da bodo z leti povezali občane. 
 
Župan Gregor Strmčnik pove, da je potrebno še več takih prireditev tudi na različnih koncih Ankarana, saj to pripelje do 
tega, da se lokalna skupnost poenoti. Župan se zahvali celotni ekipi Veselega decembra. Doda, da so prejeli pohvale 
tudi s strani Kopra in hkrati pove, da so take prireditve odprte za vse, ki pridejo v Ankaran. Meni, da je odločitev za 
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brezplačno drsališče bila pravilna, saj je namenjena tistim, ki si to najbolj zaslužijo. Doda, da je potrebno popisovati 
tiste stvari, ki lahko izboljšujejo in da bo z leti to prireditev, ki bo širše prepoznavna. 
 
 
Ad 9.) 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) Vprašanje članice Klare Maučec glede apatije v Občinskem svetu Občine Ankaran ter poziv k razpravljanju 
  
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da razume, da so bile vse moči usmerjene na prehod k samostojnem 
financiranju, vendar pa so bili kot svetniki izvoljeni zato, da razplavljajo in dajejo vprašanja o težavah s katerimi se 
srečujejo v Ankaranu. Kot svetnica se sprašuje čemu je taka apatija v tem strokovnem svetu, saj glasu nekaterih 
sosvetnikov dejansko ne pozna. Ob priložnosti k samostojnem financiranju, poziva vse k razplavljanju, saj bi tako lahko 
prišli do izjemnih zamisli, ki bodo pomagale mariskomu v kraju.  
 
Župan pove, da na to točko ne bo odgovarjal, ker je mnenja da sam ni apatičen in se to nanaša na koga drugega.  
 
b) Vprašanje članice Klare Maučec glede uvrstitve na dnevni red pobuda o dodelitve denarne pomoči staršem ob        

rojstvu otroka 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec bi se rada vrnila nazaj k 8. redni seji, saj ni dobila določenih odgovorov na njena 
vprašanja in sicer, kdaj bo na dnevni red seje uvrščena pobuda glede dodelitve denarne pomoči staršem ob rojstvu 
otroka, saj naj se bi višina denarne pomoči iz dvestotih evrov dvignila na tisoč evrov. Sprašuje župana, zakaj na 
dnevnem redu današnje seje ni uvrščena omenjena pobuda in v kakšnem časovnem obdobju lahko pripravijo sklep, da 
lahko o njem razplavljajo na seji strokovnega sveta.  
 
c) Pobuda članice Klare Maučec glede olajšave subvencije vrtca 
 
Glede problema reševanja varstva otrok Klara Maučec doda pobudo, da bi občinski svet razpravlja o olajšavi subvencije 
vrtca, kjer bi se ponovno upoštevale kreditne pogodbe za nakup prve hiše oziroma plačila najemnine, saj je bila ta 
olajšava v letošnjem letu v pravilnikih Mestne Občine Koper ponovno ukinjena. 
 
Župan odgovarja, da gre pod točko b) in c) točko za sklop socialnih programov, ki jih Občina Ankaran namerava 
obravnavati celostno in ne parcialno. Doda, da priprava proračuna 2016 bo v neki meri že lahko zarisala smeri socialne 
politike, ki pa bo zajemala še mariskaj drugega kot le ta dva segmenta. Pove, da je še veliko kategorij, ki bi jih bilo 
potrebno prepoznati in bi zato bilo smiselno, da se jih skupinsko obravnava. Pove, da so seveda lahko viri Občine 
Ankaran namenjeni k takim virom, da bodo prepoznani kot socialno zelo razumevajoča lokalna skupnost. Doda, da se 
bodo znotraj oblikovanja občinskega proračuna v segmentu sociale pogovarjali kaj vse bi se lahko izboljšalo. Obrazloži, 
da je teh elementov veliko (zagotavljanje prehrane šoli, vrtcu, pomoči potrebnim,…). Pove, da so te pobude zelo 
plemenita razmišljanja  in bodo nespregledana, vendar jih je potrebno opazovati v celoti in jih dodelati, saj je proračun 
šele v povojih. 
 
d) Pobuda članice Klare Maučec glede ureditve pločnikov in klančin 
 
Naslednja pobuda Klare Maučec se nanaša na problematiko pločnikov, saj meni, da ni pravilno, da se invalidi vozijo po 
glavni cesti, ker jim je to onemogočeno zaradi bankin in količkov voziti po pločniku. Meni, da so to konkretni problemi, 
ki si jih da z začasnimi rešitvemi zelo hitro rešiti, saj bodo tako oljašali in izboljšali življenski standard v Ankaranu. 
 
e) Pobuda članice Klare Maučec glede dostavitve štirih strategij ter poročil o delavnicah dolgoročnega razvojnega    

načrta 
 

Članica Občinskega sveta Klara Maučec poda pobudo za lažje in učinkovitejše delo Občinskega sveta v letu 2016, glede 
na odgovor, ki ga je prejela na prejšnji seji glede razvojno-strateškega načrta, prosi da se Občinskemu svetu, do 
naslednje seje dostavi razvojni načrt štirih strategij, ki so bile obširno opravljene v zadnjih treh letih (upravljanje z 
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ekonomskimi, naravnimi, kulturnimi in prostorskimi viri). Doda, da bi se z dostavo poročil o delavnicah, ki so bile 
opravljene za izdelavo dolgoročnega razvojnega načrta, Občnskemu svetu zelo olajšalo delovanje za naslednje leto, saj 
bi se tako postavilo okvire in ideje, kar bi omogočilo, da se lahko organizirajo ter delajo časovne mejnike za izdelavo 
dolgoročnega prostorskega načrta, ki bo pripomogel k učinkovitejšemu in bolj organiziranemu delu. 
 
Župan odgovarja na točki d) in e) ker meni, da sta v sorodu. Pove, da so pločniki del urejanja prometa. Doda, da si bodo 
lahko v naslednji Amfori prebrali, da se je Občina Ankaran v preteklem mesecu prijavila na evropski natečaj Celostne 
prometne strategije, kjer se znotraj te opazuje mirujoči promet, pešpoti, kolesarske steze ter državna in ostala cestišča. 
Pove, da bodo znotraj prometne strategije tako prepoznane rešitve glede pešcev ter pločnikov, do takrat pa Občina 
Ankaran izvaja politiko intervencijskih ukrepov. Obrazloži, da je prometna strategija le en del znotraj ekonomskih virov. 
Strategije naravnih, kulturnih in prostorskih virov pa se bodo oblikovale v nadaljnjih dveh do treh letih. Gradiva, ki so 
bila do zdaj pripravljena so v fazi delavnih gradiv in študij, ki so bila narejena v mandatu KS Ankaran in Občine Ankaran 
v konstituiranju. Doda, da so to uporabljiva izhodišča na katerih bodo šele začeli delati za pripravo strategij. Obrazloži, 
da bo potrebno v Ankaranu vzpostaviti dve vzporedni aktivnosti. Prva je razvoj načrtovanja, priprava strategije in iz tega 
dolgoročni razvojni načrt, ki ga po potrebno kot integralno besedilo vseh štirih veja sprejeti kot razvojni plan, 
vzporedno pa izboljševanje kakovosti življenja današnjega dne, ki ga bodo dosegli z ukrepi izboljševanja (prometa,tarif, 
urnikov…). Župan izrazi zadovoljstvo, ker je bilo na podlagi vabila k oblikovanju participatornega proračuna bilo prejeto 
veliko zanimivih zamisli, ki so jih podali občani Ankarana (manjkajoča parkirišča in razsvetljava, prometna varnost, 
prehodi za pešce…). Doda, da to so elementi o katerih se bodo sedaj pogovarjali, Odbor za investicije in razvoj jih bo 
»presejal« in razdelil pobude na  področja družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in področje okolja in 
prostora. Iz nabora teh podatkov se bodo pogovarjali kaj narediti v letu 2016. Doda, da so k pobudam bili povabljeni 
tudi vsi ostali deležniki in se zahvali vsem, ki so le te tudi podali. Pove, da bo Občinski svet načrte razvojnih programov 
v 2016 oblikoval in takrat bodo vključene v te ukrepe tudi takšne pobude. Obrazloži, da se problematika državne ceste 
ureja z Ljubljano. Doda, da bo rešitev te problematike izboljšala glavno žilo, ki danes nima ne kolesarske steze, ne 
pravilne razsvetljave. Pojasni, da gre za obsežen sklop  o čemer bi Občina Ankaran v svoji biti počela, vendar se mora v 
tem trenutku hkrati ukvarjati z razdelitvenim procesom, delitveno bilanco, odnosi z Republiko Slovenijo, državnim 
prostorskim načrtom, projektom vzpostavitve  delovanja občinske uprave in njenih organov. Doda, da se ostale občine, 
ki teh zagat nimajo, lahko usmerjajo k uresničevanje skupnih interesov prebivalcev. Pove, da je to njihov hendikep in 
zatečeno stanje desetih let zanemarjanja Ankarana. 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da razume, vendar se ji ne zdi prav, da je na seji bil sprejet sklep po 
hitrem postopku (2. ali 3. seja), ki je spremenil ključne dele pravilnika, ki je trenutno bil veljaven s strani Mestne občine 
Koper. Zanima jo, zakaj se ne bi dalo tega storiti po istem ključu tudi za točki b) in c). 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovarja, da ne bi rad polemiziral. Meni, da je na vprašanja in pobude že odgovoril. Doda, da 
si ne želijo separatne obravnave socialne politike, saj bi se lahko zgodila krivica in bi se na ta način spregledala kakšna 
druga pobuda. Župan vrača pobudo članici Klari Maučec, da poleg omenjenih pobud, predlaga še dodatne zamisli 
kakšne druge neopažene skupine prebivalcev Ankarana, ki bi lahko bile deležna takih socialnih pozornosti.  
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec obrazloži, da je v tem konkretnem primeru vrnila pobudo glede nagrade ob 
rojstvu otroka, zaradi tega, ker ni dobila konkretnega odgovora. Doda, da je zaradi tega znova postavila vprašanje na to 
pobudo. Meni, da še vedno niso dobili konkretnega odgovora, ter da jo zanimajo konkretne rešitve. Meni, da se 
konkretne stvari občanov že lahko rešujejo. 
 
Župan Gregor Strmčnik odgovori, da bodo pobude konkretno na mizi, ko bodo uvrščene na dnevni red. 
 
f) Pobuda članice Klare Maučec glede poročanja o izvrševanju polletnega proračuna Občine Ankaran 
 
Občinska svetnica Klara Maučec se znova naveže na osmo redno sejo in problematiko poročanja o izvrševanju 
polletnega proračuna Občine Ankaran. Članica Občinskega sveta poda pobudo, da se članom Občinskega sveta 
predložijo finančne realizacije za prve tri kvartale v letu 2015 v najkrajšem možnem času ter, da se realizacijo za četrti 
kvartal v letu 2015 predloži, takoj ko bo ta zaključen. 
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g) Obvestilo člana Občinskega sveta Zorana Pavića glede razsvetljave na Regentovi ulici 
 
Član Občinskega sveta Zoran Pavić obvesti vse prisotne, da so na Regentovi ulici dobili razsvetljavo in da so zadovoljni. 
Doda, da pričakujejo ureditev tudi iz druge strani ulice. Zaveda, se da je takih stvari še dosti. Pove, da je končno po letu 
1941 to urejeno in da je prav, da se o tem seznani tudi druge svetnike. 
 
Župan Gregor Strmčnik se zahvali in pove, da je lepo sllišati zadovoljstvo med prebivalci. Doda, da gre za sklop pobud 
(manjkajoča razsvetljava), ki bodo z lahkoto umeščena v proračun za leto 2016. 
 
h) Pobuda člana Gašpar Gašpar Mišiča glede sestave nabora konkretnih projektov do konca mandata 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič, da se zaradi dolgotrajnega načrtovanja (prometna strategija, strategija 
razvoja kraja, trajnostna razvojna strategija) ne sme zanemarjati dnevnih potreb, saj so nekatere stvari neplanske. 
Meni, da bi bilo dobro sestaviti nabor konkretnih del. Pove, da pobude članice Klare Maučec, kot so pločniki in 
klančine, lahko Komunala Koper uredi že v mesecu decembru. Doda, da gre za zanemarljive zneske. Obrazloži, da bo s 
prehodom na samostojno financiranje  to veliko lažje. Pove, da gre jemati pobude svetnikov kot dobronamerne, saj se 
od članov Občinskega sveta to tudi pričakuje.  
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič poda pobudo za za nabor konkretnih projektov za obdobje do konca 
mandata. Doda, da naj se aproksimativno določi katere akcije bodo izvedene v letu 2016, kjer je možnost pa tudi 
vključitev v dolgoročne strateške projekte.  
 
Župan pojasni, da se del proračuna imenuje NRP (Načrt razvojnih programov) in je točno ta nabor, katerega se načrtuje 
in predvidi. Doda, da se bo skozi ta nabor oblikovalo delo v Oddelku za razvoj in investicije v letih 2016-2018.  Doda, da 
so povabili k podaji pobud in zamisli tudi vse ostale svetniške skupine, nepooblaščene politične stranke, društva, civilno 
družbo, italijansko narodno skupnost, župnijo Ankaran, ki bodo izoblikovali NRP in s tem opredelili kaj vse naj bi se v 
Ankaranu delalo. Doda, da se bo pa na Občinskem svetu o tem odločalo. Mnenja je, da govorijo isti jezik. 
 
i) Pobuda članice Klare Maučec glede problematike uriniranja psov na Regentovi ulici 1-3 
 
Članica Občinskega sveta Klara Maučec izpostavi problematiko uriniranja psov na Regentovi ulici 1-3. Doda, da 
nenadzorovano uriniranje psov na zelenice, škodi malim podjetnikom na tej lokaciji. Predlaga določitev zelenice, ki bo 
temu namenjena. 
 
Član Občinskega sveta Davor Andrioli pove, da je to krivda gospodarja. 
 
Župan obrazloži, da je okoli tega problema potrebno urediti več stvari (primeren prostor, namestitev vrečk za iztrebke, 
urediti dostop do plaže), ki se tiče problematike malih živali. Doda, da te vsebine spadajo v Odsek za živali in da se bodo 
ravno o tem pogovarjali. Mnenja je, da je potrebno prevzgajati ljudi, jih o tem obvestiti tudi preko Amfore ter preučiti 
primere dobrih praks. Pojasni, da so vse to aktivnosti, ki bodo izboljšale kakovost bivanja v Ankaranu.  
 
j) Vprašanje člana Aleks Abramovića glede čiščenja površin v Ankaranu 
 
Član Občinskega sveta Aleks Abramović ima vprašanje za predstavnike občinske uprave, župana in predstavnika 
Komunale Koper. Član Občinske uprave ne razume logike čiščenja Ankarana (vprašanje se nanaša na ročno čiščenje z 
metlo). Pove, da se gospod, ki je zadolžen za čiščenje, osredotoča le na center Ankarana in drugod ni viden. Izpostavi 
problem nesnage na občinskem parkirišču. 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar, pojasni da gre za stvar Občine Ankaran, ki določa število pometačev. Doda, da 
lahko s pomočjo občine razporedijo pometača na kraj, kjer želijo, da se opravlja čiščenje. Predlaga, da se za območje 
Ankarana dogovorijo v planu za leto 2016 ter da se tako pojača storitev čiščenja, saj sedaj, ko je na voljo le eden človek, 
to ni mogoče. Doda, da bi bilo to primerno še posebej v poletnem času, ko bi bilo smoterno dodati še naknadno čistilce 
za območje plaž, kar ni velik strošek, saj gre za javno storitev. 
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k) Obvestilo članice Občinskega sveta Barbare Švagelj 
 
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj pove, da se kot pooblaščenka župana udeležuje sej Sveta Južnoprimorske 
regije, Razvojnega sveta Južnoprimorske regije, ter da je članica Odbora LAS Istre, zato bi rada seznanila člane 
Občinskega sveta o odprtju strategije razvoja, v okviru nove perspektive novoustanovljenega LAS Istre. Obrazloži, da 
lahko člani Občinskega sveta podajo pripombe na strani Razvojnega regionalnega centra ter jih hkrati seznani z neljubo 
informacijo glede regionalnih projektov in programov, ki so bili sprejeti na Razvojnem svetu in Svetu regije. Obrazloži, 
da izbrana projekta Celovita ureditev obalnega pasu in Mladi v svet podjetništva, nista dobila garancij s strani države 
oziroma Ministrstva za gospodarstvo in razvoj, da bosta izvajana pred letom 2018, zaradi sprememb v zakonskih 
podlagah. Doda, da uslužbenci Ministrstva za gospodarstvo in razvoj niso podali odgovorov na zastavljena vprašanja 
glede zagotovitev denarnih sredstev in potrditev razvojnih programov. Pove, da so morali na hitro potrjevati prioritetne 
projekte, ki naj bi jih izven standarnih programov financirali že v letu 2016 in letu 2017, vendar od tega sedaj  zaenkrat 
ni nič. Članica Občinskega sveta pove, da je hotela izpostaviti, da Občina Ankaran sodeluje v projektnih procesih in 
Združenju teritorialnega sodelovanja, vendar pa ministrstva zavlačujejo z procesi potrjevanja ter da tudi na področju 
meddržavnega povezovanja ni bilo storjeno še nič. 
 
i) Obvestilo člana Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišiča 
 
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič meni, da je dolžan obvestiti člane Občinskega sveta na temo odvoza 
odpadkov. Obrazloži, da z novo uredbo (od 1. 1. 2016) napovedujejo bistveno višje cene kot v preteklih letih. Doda, da 
je sedaj cena odvoza odpadkov na tono 140 evrov (všteta prevoz in okoljska taksa), po novem pa so dobili ponudbo 
CERO Ljubljana s ceno 224 evrov (le obdelava) brez prevoza, kar bi naneslo še dodatnih 140 evrov. Pove, da je to za njih 
nesprejemljivo in da je to cena, ki je zajamčena, le za dve leti, boji pa se, da se bo cena v času poslovnega obratovanja 
zvišala. Doda, da so na Ministrstvu za okolje dogovorjeni z direktorico Direktorata za okolje, da naj bi občine, ki imajo 
še vedno sklenjene veljavne pogodbe (Komunala Koper še v letu 2016), ne bi prišlo še do sprememb, v primeru dviga 
cen bi jih lahko zmanjšali na račun zmanjšanih stroškov za vodo in obdelavo. Član Občinskega sveta doda, da se bodo 
potrudili, da do sprememb ne bi prišlo in se bodo borili za najnižjo ceno na trgu. 
 
j) Pobuda člana Občinskega sveta Franka Železnjaka glede problematike izvajanja neprimernih del na Sv. Katarini 
 
Član Občinskega sveta Franko Železnajk izpostavi problematiko na Sv. Katatrini glede uriniranja psov in neprimernega 
izvajanja del (lakiranje, brušenje ladij) v neposredni bližini otrok, ki tam trenirajo. 
  
Član Občinskega sveta Franko Železnjak izrazi nezadovoljstvo s trenutnim pometačem in je mnenja, da je prejšnji 
pometač bil primernejši. 
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