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

11. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 22. marca 2015 ob 19:00 uri v prostorih Občine Ankaran 

 
 
 
 

Občinski svet Občine Ankaran - prisotni: Župan: Gregor Strmčnik. 
Člani občinskega sveta: Iztok Mermolja, Barbara Švagelj, mag. Aleks 
Abramović, Nina Derenda, Zvezdan Ražman, Zoran Pejanović, Davor 
Andrioli, Gašpar Gašpar Mišič, Zoran Pavić, Darko Kavre, Franko 
Železnjak. 
 

 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran - odsotni: 

 
 
 
Svetlana Marić, Klara Maučec 

 
 

 
 

 
Ostali prisotni: 

 
Nina Jurinčič kot zapisničarka, 
Jani Krstić in Mojca Primožič Kužner kot pomoč pri delu Občinskega 
sveta, 
mediji, 
občinstvo. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 11 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
 
 
 
 
Ad 0.) Določitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma 
skrajšanih postopkih za sprejem odloka; 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in 10. redne seje občinskega sveta Občine Ankaran; 
2. Zaključni račun Občine Ankaran za leto 2015; 
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Ankaran za leto 2015; 
4. Proračun Občine Ankaran za leto 2016; 
5. Soglasje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda 

pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.; 
6. Soglasje k imenovanju članov nadzornega odbora Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – 

s.r.l.; 
7. Informacija o začetku delovanja Medobčinske inšpekcijske in redarke službe; 
8. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
 
 
Župan predlaga naslednji razširjen dnevni red (točke 5, 8, 9): 
 
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in 10. redne seje občinskega sveta Občine Ankaran; 
2. Zaključni račun Občine Ankaran za leto 2015; 
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3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Ankaran za leto 2015; 
4. Proračun Občine Ankaran za leto 2016; 
5. Osnovna šola in vrtec v Občini Ankaran; 
6. Soglasje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda 

pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.; 
7. Soglasje k imenovanju članov nadzornega odbora Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – 

s.r.l.; 
8. Soglasje k imenovanju člana Sveta zavoda Glasbena šola Koper; 
9. Razpolaganje s Kaseto 5A znotraj koprskega pristanišča; 
10. Informacija o začetku delovanja Medobčinske inšpekcijske in redarke službe; 
11. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
 
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb na predlagani dnevni red. 
 
Člani Občinskega sveta nimajo pripomb. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 075: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran točke dnevnega reda pod št 2., 4. in 5.  sprejme po hitrem postopku. 
 

 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 076: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi razširjeni dnevni red 11. redne seje, z dne 22. marec 2016. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za  

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
 
 
Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnikov 9. redne in 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 
 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnika ustrezno spremenita ali dopolnita. 
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Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 077: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 9. redne seje, z dne 15. 12. 2015 ter zapisnik 10. redne seje, z dne 28. 
12. 2015. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA vzdržan 

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 / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
Ad 2.) Zaključni račun Občine Ankaran za leto 2015; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu odloka. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 078: 
 

 
1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015 v predloženem besedilu. 
2. Ta sklep velja takoj. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11  

 
 
 
Ad 3.) Poročilo Nadzornega odbora Občine Ankaran za leto 2015; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Član občinskega sveta g. Gašpar Gašpar Mišič pove, da je poročilo v redu pripravljeno, a da je po navadi praksa, da 
poročilo poda predsednica ali član Nadzornega odbora, ne pa župan, saj nadzorni svet nadzira občino in njeno 
delovanje in ne župan.  
 
Župan pojasni, da ga je predsednica nadzornega odbora prosila, naj predstavi poročilo namesto nje, ker se sama ni 
mogla udeležiti seje. 
 
G. Gašpar Gašpar Mišič pove, da bi morala predsednica pooblastiti člana nadzornega odbora, ne pa nekoga iz organa, ki 
ga v bistvu nadzira. 
 
 
Ad 4.) Proračun Občine Ankaran za leto 2016; 
  
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih amandmajev k predlogu odloka. 
 
Član občinskega sveta g. Gašpar Gašpar Mišič pove, da je proračun zgledno in strokovno pripravljen. Imel pa je 
pomislek glede participativnega proračuna, in sicer zaradi postavljanja prioritet. Pove tudi, da občina, ki je nova, 
potrebuje vse, zato se mu zdi prav, da Občina Ankaran izkoristi vse, kar je že na razpolago na območju obeh občin. G. 
MIšič pove še, da si je potrebno najprej postaviti prioritete, se nanje osredotočiti, in šele potem iti v malenkosti, ki jih 
novonastala občina potrebuje. Hendikep participativnega proračuna se mu zdi navidezna všečnost, na koncu pa se 
izkaže, da je bilo narejenih veliko drobnih korakov, ki ne zagotavljajo pravega, dolgoročnega razvoja. G. Mišič opozori, 
da je treba biti pazljiv, saj bi lahko s tem razvadili občane, ki se ukvarjajo samo vsak s svojo ulico. Za predstavitev 
proračuna na zboru občanov g. Mišič predlaga, da se predstavi konkretne stvari, prioritete, ki jih je potrebno rešiti, in 
se šele potem spušča v podrobnosti. 
 
Član občinskega sveta g. Zoran Pejanović pove, da je po njegovem mnenju proračun odlično zasnovan. Meni, da je 
pohvalno, da se je nekdo spomnil tega in so na tak način upoštevani mnenje in pobude občanov. Upa, da bo 
ankaranska občina na tak način postala zgled drugim občinam. G. Pejanović pripomni še, da je veliko takih stvari, ki jih 
bo mogoče na hitro storiti, veliko pa je takih, ki bodo zahtevale več let in bodo zaključene v prihodnjih letih. Poudari, 



OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

Stran 5 od 14 

da je veliko stvari, ki se jih lahko hitro reši in jih občani poznajo, saj se vlečejo že 30 in več let. Gre za stvari, ki občane 
že dolgo bremenijo, tako da bi lahko teh 470 pobud najbrž zbrali v enem dnevu.  
 
Član občinskega sveta g. Kavre meni, da je proračun zgleden in zajema vse zadeve, zato nima pripomb. Se pa strinja z g. 
Mišičem, da je zajetih veliko nalog. Meni, da občina še ni tako organizirana, da bi lahko spremljali vse te naloge in da 
bomo šele na koncu leta ugotovili, če je bilo vse narejeno in če bo, bomo lahko zelo zadovoljni. Pogreša pa, da odbori 
niso na ločenih sejah obravnavali dokumentacije, da bi tako lahko dejansko dali mnenje na tako zahtevne stvari. Pove, 
da je prav, da so skupne seje, so pa nujne tudi posamezne seje odborov – torej delovanje specifičnih odborov. 
 
Župan pojasni, da je zmanjkalo časa, saj se je treba ukvarjati s kopico drugi stvari. Proračun je ena ključnih stvari, ki jih 
Občina Ankaran pripravlja. Najavil je, da se bo občina priprave proračuna za 2017 lotila že jeseni, oktobra in novembra. 
Do takrat bodo odbori že začeli delovati. Cilj je, da bi decembra že imeli sestavljen proračun in bi januarja pripravljali 
zaključni račun. V tem obdobju je imelo pogajanje za šolo in vrtec prednost, tega pa druge občine nimajo. Potrdil je, da 
bodo odbori zagotovo začeli delovati, tako da bodo na občinskem svetu imeli čim več pametnih usmeritev. 
 
G. Mišič opozori, da je to, da odbori proračuna niso obravnavali, v redu za začetek, a če govorimo o participativnem 
proračunu, bi morali odločati oz. sodelovati vsi. Meni, da manjka nek zaključek, neka potrditev, nek filter proračuna, 
tega pa ni bilo oz. je najbrž to naredila strokovna služba občine. Opozori, da je to napaka, ki sicer ni usodna, a je treba 
upoštevati opozorilo in v prihodnosti zadevo rešiti. Dodal je, da smo na dobri poti glede delitvene bilance, zato ne želi, 
da bi bile njegove opazke razumljene negativno, temveč dobronamerno. Poudari, da kot opozicija ne želijo 
nasprotovati.  
 
Župan pove, da razume, bi pa izpostavil, da je v odborih več kot polovica članov sveta. Pojasni, da si je dovolil, da 
obravnave na odborih preskoči, ker so pobude, ki so v proračunu, podali občani sami.   
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 079: 
 

 
   Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 kot v predloženem besedilu. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
 

 Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine 
 

Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
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Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 080: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 
Občine za leto 2016 kot v predloženem besedilu. 

 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
 
Ad 5.) Osnovna šola in vrtec v Občini Ankaran; 
 
• Potrditev sporazuma Med MOK in OA o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih 
pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih amandmajev k predlogu sklepa. 
 
Član občinskega sveta g. Mišič pove, da soglaša z odločitvijo. 
 
Člana občinskega sveta g. Zoran Pavić zanima, če bodo učitelji delali še naprej na obeh lokacijah. Zanima ga tudi, kaj bo 
z zdajšnjimi ravnatelji. Bodo imenovani novi ali se bo trenutnim podaljšalo imenovanje. Zanima ga tudi, kaj bo z 
ostalimi zaposlenimi.  
 
Župan pojasni, da šolsko leto in delovno razmerje nista v korelaciji. Vsi, ki so zdaj v enem zavodu, bodo dobili pogodbe 
tudi z novim zavodom. Pojasni, da se za nikogar od zaposlenih tako rekoč ne bo nič spremenilo. Bodo pa imeli zaposleni 
dva ravnatelja, dva delodajalca. Pove še, da se kadrovske zasedba kvečjemu širi, ne krči. Poudari, da ta sporazum 
zagotavlja, da se za obstoječe zaposlene nič ne spremeni. 
 
G. Mišič pripomni, da bi bilo racionalno, da bi bila na tem območju ena šola, s sedežem v Ankaranu, vendar ima 
hrvatinska šola svojo tradicijo in bi bilo najbrž že skoraj žaljivo, da bi postala podružnična. Pove, da imajo pri tem 
prednost pričakovanja Ankarančanov in tradicija hrvatinske šole. Priponi še, da je bila ta zgodba uspešno zaključena. 
  
Župan se strinja in pohvali strokovni službi tako Mestne občine Koper kot Občine Ankaran. Poudari, da je bilo potrebno, 
da v Hrvatinih šola ostane. Občina Ankaran se je za to zavzemala. Pojasni, da gre za obmejno območje, kjer je šola z 
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italijanskim učnim jezikom, in ne bi bilo prav, da šole s slovenskim učnim jezikom ne bi bilo. Pojasni še, da je bila 
postavljena teza, da se z uveljavljanjem pravic občanov Občine Ankaran v Hrvatinih ne sme nič poslabšati. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 081: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran potrjuje Sporazum Med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni delitvi 

skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju 
predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, ki sta ga župana podpisala dne 21. 3. 2016. 

2. Ta slep velja takoj. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
 
• Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran 
 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih amandmajev k predlogu odloka. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 082: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in 
vrtec Ankaran, kot v predloženem besedilu. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
 
• Imenovanje v.d. direktorice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran 
 
Župan poda obrazložitev in predstavi predlagano v. d. ravnateljico zavoda go. Renato Jenko. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih amandmajev k predlogu sklepa. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 083: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran imenuje ga. Renato Jenko, stanujočo v Dekanih 14a, 6271 Dekani, za v.d. 

ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran. 
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem začetka veljave Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola in vrtec Ankaran. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 
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Ad 6.) Soglasje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – 
Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.; 

 
Župan prosi člana Občinskega sveta g. Mišiča, da poda obrazložitev. 
 
G. Mišič pojasni, da gre za premišljeno potezo družbe in lastnikov, torej da se Komunala Koper preimenuje v Marjetica 
Koper, ker je ta družba prerasla eno izmed dejavnosti, ki jo je leta opravljala, to je čiščenje in vzdrževanje javnih površin 
oz. komunalne storitve. Glede na številne dejavnosti so se spremenile usmeritve podjetja, razširila so se področja, 
ukvarjajo se s 14 različnimi gospodarskimi službami, pa tudi s tržnimi dejavnostmi. Vse to ne more spadati le pod 
komunalno dejavnost, zato meni, da je prav, da bi se preimenovali, in je to najboljše ime, ker je zaščiteni znak (logo) 
podjetja marjetica. S tem posrečenim imenom pričakujejo, da bodo še bolje ravnali in da bodo krajani s storitvami še 
bolj zadovoljni. Trudijo se tudi, da racionalizirajo poslovanje in s tem znižujejo stroške. Upa si trditi, da bodo z novim 
imenom – meni, da je vsaka premišljena sprememba dobrodošla – za Ankaran naredili še več dobrega. Veseli so vsake 
kritike, pripomb, pobud, pa tudi pohval, ko naredijo nekaj dobrega. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Župan pove, da se pridružuje pozitivnemu mnenju in da je utemeljeno to, da je Komuna Koper prerasla eno samo 
storitev. Pove tudi, da v izbor imena ne posega, saj so verjetno imeli konkretne podlage za izbor, in upa, da bo ime 
dobro služilo in da bodo uspešno delovali. 
 
Člana občinskega sveta g. Iztoka Mermoljo zanima, kakšen je strošek preimenovanja, in pa obrazložitev spremembe 25. 
člena Odloka. 
 
G. Mišič pojasni, da gre pri spremembi 25. člena Odloka za zakonsko obveznost, da bi pa to moral razložiti kdo iz MOK. 
Pojasni, da je strošek preimenovanja zanemarljiv, ker to počnejo ob 60-letnici podjetja, ko že načrtujejo nekatere 
spremembe, npr. logotip za 60 let. Ne bodo hiteli z napisi na delovnih oblekah, to bo počakalo do porabe zalog. Bodo 
pa menjali npr. nalepke na avtih, strojih, na e-obrazcih, tiskanih obrazcev pa imajo zelo malo. To je le grafična 
sprememba in teh stroškov ne bo tako veliko, kot če bi družba slonela na papirnatih obrazcih, kot je bilo to v 
preteklosti. 
 
Pravna svetovalka ga. Mojca Primožič Kužner pojasni, da je podlaga za spremembo Odloka Zakon o gospodarskih 
družbah. Družba lahko oblikuje statutarne rezerve, v statutu mora biti določena višina, delež in namen, za katerega se 
lahko statutarne rezerve porabijo. Rezerve naj bi bile namenjene za razvoj podjetja in javnih služb. To je skladno 
zakonom, višina rezerv pa z zakonom ni opredeljena. Pojasnil še, da je treba vršiti kontrolo nad porabo teh rezerv. 
 
Župan doda, da je od tod naprej to stvar nadzora v podjetju, kjer je Občine Ankaran tudi solastnik, in pojasni, da se 
bodo v naslednjem členu pogovarjali o nadzoru v Komunali Koper, vendar se poglavje delitvene bilance šele začenja in 
takrat bo razprava tudi o nadzoru v podjetju. 
 
Ga. Primožič Kužner pojasni, da je pri rezervi v redu to, da ustanovitelju ni potrebno znova in znova vlagati novih 
sredstev v družbo za razvoj. Podjetje samo ustvari rezervo za razvoj, je pa treba to nadzorovati. 
 
Člana občinskega sveta g. Aleksa Abramovića zanima, če so te rezerve namenjene tudi nakupu podjetji, kot je na 
primer Vinakoper. 
 
G. Mišič pove, da se lahko porabijo skladno s komunalnim Odlokom. To je bilo narejeno, ker je bilo treba Odlok 
uskladiti z zakonom. Poudari, da morajo slediti zakonom, ki jih sprejmejo v državi.  
 
G. Ražman pove, da ni ravno tako zapisano. Prebere člen in doda, da »niso vse zakonske podlage«. 
 
Ga. Primožič Kužner pove, da je prvi odstavek namenjen usklajevanju z zakonom. Za drugi odstavek pa ni zakonske 
obveze. Oblikovanje rezerve je zakonska možnost podjetja. Če so sredstva porabljena za prave namene, je statutarna 
rezerva dobrodošla, je pa treba paziti, za kakšne namene je porabljeno. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 084: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja 

Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., ki ga je Občinski svet Mestne občine Koper 
sprejel dne 17. 3. 2016. 

2. Ta sklep velja takoj. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK vzdržan 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
Ad 7.) Soglasje k imenovanju članov nadzornega odbora Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, 
d.o.o. – s.r.l.; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
G. Mišič pove, da bo, potem ko bo delitvena bilanca mimo, v nadzornem svetu tudi član Občine Ankaran. Poudari, da v 
nadzornem svetu ne potrebuje prijateljev, temveč osebe, ki bodo strokovno izvajale nadzor. Poudari še, da se je 
poslovanje Komunale Koper občutno izboljšalo, obnašajo se izraziti racionalno, zagotovijo lahko, da bodo njihove 
storitve samo še boljše.  
 
Članica občinskega sveta g. Nina Derenda pripomni, da bi lahko bil kakšen član nadzornega odbora tudi s strani Občine 
Ankaran. 
 
Župan pove, da bo tukaj enako kot z drugimi javnim zavodi. Ko bo izpeljana delitvena bilanca in bo odločeno, kje bo (v 
katerem zavodu, javni gospodarski službi) Občina Ankaran ostala in kje ne, bo odločeno tudi glede članov v nadzornem 
odboru. Župan meni, da je samo tako smiselno. Kot primer navede osnovno šolo, kjer se je občina Ankaran odločila, da 
ne vstopi, temveč ustanovi svoji zavod.  
 
G. Abramović poda splošno pripombo, in sicer da pogreša opis teh oseb, saj o njih člani sveta ne vedo nič, pa morajo 
podati soglasje. 
 
G. Pejanović pove, da do delitvene bilance, ki upa, da bo kmalu, ne bi dosti komplicirali. 
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G. Mišič se pridruži in prav tako upa, da bo delitev kmalu.  
 
G. Kavre soglaša, ker pozna vse tri kandidate. Meni tudi, da g. Mišič ni imel možnosti, da bi izbiral, da so mu bili 
dodeljeni, predvsem zato da se ga spremlja, kaj počne in kako ravna z javnimi sredstvi. 
 
G. Pejanović se strinja, da so bili res dodeljeni. 
 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 085: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podjetja 

– Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., ki ga je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel dne 17. 3. 
2016. 

2.    Ta sklep velja takoj. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA vzdržana 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 10 

 
 
Ad 8.) Soglasje k imenovanju člana sveta Javnega zavoda Glasbena šola Koper; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
G. Mermolja izrazi skrb, o kompetencah osebah, ki so predlagane za svet zavoda. Zanima ga, ali obstaja kakšen pogoj.  
 
Ga. Primožič Kužner pojasni, da načeloma določa pogoje statut zavoda. 
 
Župan pove, da mora imeti kandidat v gospodarskih družbah licenco, a to velja le za gospodarske družbe.  
 
G. Mermolja poudari, da bi morali kot varuhi javnega dobrega poskrbeti, da je v svetu kompetentna oseba.  
 
g. Pavić poudari, da če lahko za koga soglaša, lahko za predlagana kandidata, za katerega ve, da je v redu. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 086: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu o imenovanju člana sveta Javnega zavoda Glasbena šola 

Koper, ki ga je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel dne 17. 3. 2016. 
2.    Ta sklep velja takoj. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 

 
Ad 9.) Razpolaganje s Kaseto 5A znotraj koprskega pristanišča; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
G. Mišič soglaša, da se Luki Koper poda soglasje za skladiščenje avtomobilov. Pove, da se zavedajo, da je njihova 
tendenca povečati pretok avtomobilov, a da bo na koncu koncev Luka Koper plačevala tudi najemnino. Pričakuje pa, da 
ob Občina Ankaran dala soglasje tudi za kaseto 7a. Meni, da je prednost, saj Luka Koper sama sebi uredi zemljišče in 
zato plačuje najemnino, ki ni zanemarljiva kot vir dohodkov. 
 
G. Pejanović pove, da za 5a nima zadržkov, za 7a pa bi morali še predebatirati. 
 
Župan pove, da 7a ni predmet tokratne razprave. Pojasni, da je kaseta 5a suha in pripravljena za urejanje.  
 
G. Andrioli predlaga, da se parcelo uredi, in sicer kot garažno hišo. 
 
Župan se strinja, da je danes iracionalno samo širjenje in ni rešitev, ker je ta prostor vedno bolj dragocen. Garažne hiše 
so prepoznane kot rešitev pri Luki Koper in Občini Ankaran, manjka pa še tretji akter. 
 
G. Mišič pove, da bi, če bi načrtovali kakršno koli gradnjo že zdaj, to ne bilo skladno z morebitnim bodočim načrtom 3. 
pomola – v notranjost. Pobuda, da se ne posega v morje, bo morala biti sprejeta, če bodo želeli čim prej to rešiti. V 
zaledju je še veliko prostora, pa tudi garažne hiše so prednost, ker tudi naročnik plača več. To bi omogočilo tudi 
dodatne posle, za take, ki zahtevajo, da so vozila, ko čakajo, garažirana. Opravičuje se, ker je dregnil v kaseto 7a. Želja 
je, da se tožbe čim prej umaknejo, ker to ne koristi Občini Ankaran. Meni, da ni smiselno, da tožiš nekoga, ki ti uredi 
parcelo in plačuje najemnino. 
 
G. Pejanović pove, da ne gre le za najemnino, gre za nenačrtovano širjenje in poseganje v prostor. 
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g. Kavre predlaga, da odločijo o kaseti 5a in ne širijo razprave, sicer pa meni, da so pripombe zanimive. Poudari, naj se 
prihodek od 5a spet vrne v zemljišče. Naj se uredijo poti, potke med Ankaranom in Koprom; na splošno je mnenja, da 
se mora vse, kar se odda ali proda, vrniti v kraj, kjer živimo.   
 
Župan pojasni, da je ravno to predvideno v proračunu.  
 
G. Mermolja pove, da bo glasoval za, a da je okoljevarstveno soglasje za ti dve kaseti še v postopku. 
 
Župan pojasni, da ga je pravna služba obvestila, da je soglasje prišlo na občinsko upravo na dan seje.  
 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 087: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani s prošnjo Luke Koper d.d. za ureditev novih skladiščnih površin za 

avtomobile na nepremičninah s parc. številko 865/1, 865/2, 866, 867, 868/5, vse k.o. Ankaran, ki v naravi 
predstavljajo t.i. kaseto 5A. 

2. Občinski svet Občine Ankaran soglaša s podelitvijo pravice uporabe Luki Koper d.d. na nepremičninah s parc. 
številkami 865/1, 865/2, 866, 867, 868/5, vse k.o. Ankaran, ki v naravi predstavljajo t.i. kaseto 5A, za namen 
ureditve (gradnje) novih skladiščnih površin za avtomobile. 

3. Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana Občine Ankaran, da skladno z odločitvijo iz prejšnje točke tega 
sklepa, skladno z veljavno zakonodajo in ob zasledovanju interesov Občine Ankaran s sklenitvijo ustreznega 
pravnega posla uredi pravno razmerje z Luko Koper d.d. 

4.    Ta sklep velja takoj. 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA IZTOK MERMOLJA za 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ za 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA: 11 za 

 
 
 
Ad 10.) Informacija o začetku delovanja Medobčinske inšpekcijske in redarke službe; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
G. Mišiča zanima, kdo se je pritožil med postopkom zaposlovanja redarjev. 
 



OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

Stran 14 od 14 

Župan pojasni, da je šlo za enega od 69 prijavljenih.  
 
 
Ad 11.) 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. 
 
Občinski svetniki nimajo vprašanj ali pobud. 
 
Seja se je zaključila ob 20:30 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Nina Jurinčič 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 

 
  
 


