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

14. redne seje občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 27. SEPTEMBRA 2016 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, Zoran Pejanović, Davor Andrioli, Zoran Pavić, Darko 
Kavre, Franko Železnjak 

 
Občinski svet Občine Ankaran – odsotni:  občinski svetniki: Svetlana Marić, Gašpar Gašpar Mišič, 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 9 članov občinskega sveta OA in da je občinski svet OA sklepčen. 
 
 
Ad 0.) Določitev dnevnega reda 14. redne seje občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma 
skrajšanih postopkih za sprejem odloka; 
 
Dnevni red: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta občine Ankaran;  
2. Sprememba sestave članstva občinskega sveta Občine Ankaran;  
3. Imenovanje članov sveta javnega zavoda OŠV Ankaran s strani ustanovitelja;  
4. Sklep o delni oprostitvi plačila NUSZ za leto 2015;  
5. Pobuda Ministrstvu za okolje in prostor za sklenitev dogovora o izvedbi ukrepa varstva naravne vrednote 

državnega pomena – Debeli rtič;  
6. Odloki o spremembi odlokov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku 

priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran; 
7. Najemno razmerje z Ministrstvom za notranje zadeve glede nepremičnin na območju Debelega rtiča;  
8. Informacija o sodelovanju v projektu Interreg SLO – ITA 2014 – 2020; 
9. Informacija o nakupu poslovnega prostora na Regentovi ulici 2; 
10. Soglasje Gasilski brigadi Koper za nakup gasilskega vozila; 
11. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
 
Župan predlaga naslednji dodatno razširjeni dnevni red: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta občine Ankaran;  
2. Sprememba sestave članstva občinskega sveta Občine Ankaran;  
3. Imenovanje članov sveta javnega zavoda OŠV Ankaran s strani ustanovitelja;  
4. Sklep o delni oprostitvi plačila NUSZ za leto 2015;  
5. Pobuda Ministrstvu za okolje in prostor za sklenitev dogovora o izvedbi ukrepa varstva naravne vrednote 

državnega pomena – Debeli rtič;  
6. Odloki o spremembi odlokov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku 

priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran; 
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7. Najemno razmerje z Ministrstvom za notranje zadeve glede nepremičnin na območju Debelega rtiča;  
8. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran; 
9. Informacija o sodelovanju v projektu Interreg SLO – ITA 2014 – 2020; 
10. Informacija o nakupu poslovnega prostora na Regentovi ulici 2; 
11. Soglasje Gasilski brigadi Koper za nakup gasilskega vozila; 
12. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb na predlagani dnevni red. 
 
Člani občinskega sveta OA nimajo pripomb. 

 
Župan poda predlog za hitri postopek: 
 
6. Odloki o spremembi odlokov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku 
priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran; 
8. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran; 

 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 111: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran točki dnevnega reda pod št. 6. in 8. sprejme po hitrem postopku. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
Sprejem dnevnega reda 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 112: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 14. redne seje, z dne 27. september 2016. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 

4. RIA NINA DERENDA za 
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5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA SVETLANA MARIĆ / 

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 13. 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. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 113: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 13. redne seje, z dne 28. 6. 2016. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
Ad 2.) Sprememba sestave članstva Občinskega sveta Občine Ankaran 

 
Župan poda obrazložitev ter pove, da je donedavni član občinskega sveta Iztok Mermolja podal odstopno izjavo ter, da 
se v bodoče obeta nekaj sprememb v sestavi sveta. Občinski volilni komisiji se bo sporočilo, da je prišlo do odstopa s 
funkcije. Komisija bo vodila nadaljnje postopke glede imenovanja novih članov. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
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Ad 3.) Imenovanje članov sveta javnega zavoda OŠV Ankaran s strani ustanovitelja 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 114: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran kot predstavnike ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda OŠV Ankaran imenuje naslednje člane: 
- Darij Dujmovič, Vlahovičeva ulica 48, 6280 Ankaran, 
- Mirko Zorman, Vlahovičeva ulica 57, 6280 Ankaran, 
- Barbara Švagelj, Larisova ulica 14, 6280 Ankaran. 

 

Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ vzdržana 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 8 

 
Ad 4.) Sklep o delni oprostitvi plačila NUSZ za leto 2015; 

 
Župan poda obrazložitev  
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov k predlogu sklepa. 
Članico občinskega sveta Nino Derenda zanima, ali to pomeni enako kot za 2014, oprosti se fizičnim osebam. 
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da drži, oproščene bodo fizične osebe. Večjim deležnikom pa so bila nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč zaračunana in uspešno pobrana. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 115: 
 

 

Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbno zemljišča v Občini Ankaran, katerim ni bila izdana odločba o 
odmeri nadomestila za leto 2015, se oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran za 
leto 2015. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 
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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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
Ad 5.) Pobuda Ministrstvu za okolje in prostor za sklenitev dogovora o izvedbi ukrepa varstva naravne vrednote 
državnega pomena – Debeli rtič; 
 
Župan pove, da Zavod za varstvo Narave, Območna enota Piran, v svojih strokovnih podlagah za sprejem vladne uredbe 
za zavarovanje naravnega rezervata Debelega rtič navaja, da ukrepi varstva narave, ki veljajo na Debelem rtiču, ne 
zagotavljajo učinkovitega varovanja in ohranjanja narave. Zavarovano območje obsega le skrajni del rta in s tem samo 
manjši del območij, pomembnih z vidika varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske pestrosti. Odlok Mestne občine 
Koper o razglasitvi naravnega spomenika Debeli rtič iz leta 1991 je zastarel in neustrezen. Glede na dejstvo, da je 
polotok Debeli rtič eno ključnih območij z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti slovenskega obalnega morja in 
obale, je potrebno obstoječe zavarovano območje razširiti in vanj vključiti tudi preostala območja z naravovarstvenim 
statusom. Na osnovi naravnih značilnosti in izjemnega pomena območja Debelega rtiča z vidika ohranjanja ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, je neprimernejša kategorija zavarovanega območja 
naravni rezervat. Skladno z navedenim in določili 46. a člena Zakona o ohranjanju narave želi OA posredovati MOP, 
Direktoratu za okolje, Sektorju za ohranjanje narave, pobudo za sklenitev dogovora o izvedbi ukrepa varstva naravne 
vrednote državnega pomena, ki se nahaja na območju Občine Ankaran. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in komentarjev. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Ad 6.) Odloki o spremembi odlokov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran; 

 
Župan poda obrazložitev. 

 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov k predlogu odlokov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 116: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, 
KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3, kot v predloženem besedilu. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ za 

3. RIA Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ za 
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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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 117: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, 
KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3, kot v predloženem besedilu. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 118: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, 
KS-4, KS-8 in KU-2/13, kot v predloženem besedilu. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 
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7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ za 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI za 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
 
 
 
Ad 7.) Najemno razmerje z Ministrstvom za notranje zadeve glede nepremičnin na območju Debelega rtiča 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Član občinskega sveta g. Zoran Pejanović pove, da bi bila prekinitev pogodbe prava rešitev, saj meni, da bi znala občina 
sama bolje gospodariti s svojimi parcelami. Prav tako meni, da dosedanja ureditev ni bila v redu.   
Župan se strinja, da je stanje zatečeno iz leta '75 in ga je treba urediti. 
Svetnico go. Nino Derenda zanima, kaj bo s parcelami v vmesnem času. 
Župan pojasni, da je treba najprej počakati, da mine odpovedni rok treh mesecev. Znotraj delavnic o prostorskem 
načrtovanju se bodo medtem začeli pogovori, kako urediti Ankaran. Gre za občinsko površino tik ob morju, kaj bo z njo, 
kako bo urejena, pa je stvar debate. 
Svetnika g. Zorana Paviča zanima, ali drži, da gre za 39.000 km2. 
Župan pojasni, da gre za več kot 40.000 km2 oz. za celotno območje tako imenovane »policijske plaže«, ki v bistvu ni 
policijska, čeprav so z rampo omejili dostop, kar ni v redu. 
Go. Derenda zanima, ali je nujno, da se dogovorimo za upravljanje z ministrstvom. 
Župan pojasni, da se lahko s komerkoli. Občina lahko sama določi namen tega prostora. 
G. Pejanović meni, da bi bilo, karkoli bi naredili, bolje, kot je zdaj. 
Župan pove, da je trenutno prostor zaprt, obala pa je občinska, torej mora občina z njo po zakonu upravljati. Na eni 
strani je občina začela urejati in vlagati v ureditev javnih kopališč, na drugi pa je nekdo občinsko obalo zaprl, kar je 
nedopustno. 
Svetnik g. Aleks Abramović pripomni, da je treba s tem območjem nekaj narediti, in sicer tako, da bo imela občina 
korist. Trenutno tudi niti ni znano, kakšne namene je z območjem imelo ministrstvo v povezavi z begunsko krizo. 
Vprašanje je, ali je to najbolj ustrezno območje. Glede na to, da do zdaj ni bilo možnosti vplivati na to, bi to lahko bila 
priložnost, da se zadeve dorečejo. 
Župan pojasni, da je tema beguncev druga zadeva, ki se tiče ministrstva za obrambo. Slednje ima svoje objekte oz. 
nastanitvene kapacitete. Migrantska problematika se bo urejala na popolnoma drugih izhodiščih. Prostor, ki je predmet 
razprave, ni primeren ne za nastanitev ne za integracijo migrantov. 
G. Zvezdan Ražman meni, da je treba pogodbo prekiniti, v nadaljevanju pa bomo ocenili z načrtovalci prostora, kako 
naprej. 
Župan pove, da je načrtovanje, kaj bo s tem prostorom, povezano s pripravo OPN. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 119: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani s pogodbenimi možnostmi odpovedi obstoječe pogodbe o 

najemu zemljišč na območju Debelega rtiča, z dne 4. 6. 1975, katerega naslednici in uporabnici sta Občina 
Ankaran in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. 

2. Občinski svet Občine Ankaran naloži županu, da uveljavi možnost do odpovedi od predmetne pogodbe ter 
z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije uredi vsa razmerja glede nepremičnin na območju 
Debelega rtiča. 

3. Sklep velja takoj. 
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Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
 
 
Ad 8.) Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Ankaran; 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov k predlogu odloka. 
 
Član občinskega sveta g. Zoran Pavić prosi za pojasnilo, in sicer upa, da prav razume, da gre za posebno enoto, ki se 
imenuje Varnostno-prekrškovna služba. Določene so naloge, ki jih služba opravlja in pri tem dogovarja županu. Tretja 
alineja pri nalogah pravi »opravlja naloge s področja občinske inšpekcije in občinskega redarstva brez poseganja v 
pristojnosti medobčinskega inšpektorata in redarstva«. Inšpekcija in redarstvo se pojavljata dvakrat, eno je služba, ki jo 
ima Ankaran, in eno je medobčinska služba. Pavića zanima, kje so meje ene in druge. Ali so morda predpisane v kakšnih 
drugih aktih. 
Župan odgovori, da gre samo za to, da smo medobčinski službi dali vsebinskega šefa, torej nadrejeno entiteto. 
Varnostno-prekrškovna služba v Ankaranu pokriva javni red in mir, civilno zaščito, pristojna pa je tudi, da koordinira in 
spremlja delo tega, kar smo dali na medobčinsko raven. Ni župan tisti, ki bo neposredno delala z redarjem in 
inšpektorjem, ampak imajo tudi medobčinski redarji in inšpektorji v Ankaranu postavljeno osebo, predstojnika v okviru 
omenjene službe. Zdaj se je pokazalo, da je bila komunikacija med medobčinsko inšpekcijsko in redarsko službo ter 
Občino Ankaran razpršena; nekaj so se dogovarjali z županom, nekaj z v. d. direktorjem občinske uprave. Varnostno-
prekrškovna služba bo z njimi komunicirala in jih vsebinsko usmerjala.  
G. Pavić pojasni, da bi razumel, če ne bi bila v alineji uporabljena beseda »brez«. 
Ga. Mojca Primožič Kužner pojasni, da ima medobčinski inšpektorat in redarstvo pristojnosti po Zakonu o občinskem 
redarstvu in Zakonu o inšpekcijskih službah, to je vodenje prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov. V tem smislu je bila 
vključena omenjena določba, ki določa, da bo varnostno-prekrškovna služba opravljala določene vsebine, ki jih 
medobčinski organ ne opravlja; gre za tiste naloge, ki so pridržane vsaki posamezni občini – npr. program varnosti v 
cestnem prometu, strategije, varnostni načrt, navodila župana itd. To so tiste pristojnosti, ki še vedno ostajajo Občini 
Piran in Občini Ankaran, in jih morata vsaka zase opravljati. Te naloge bo od zdaj opravljala nova varnostno-prekrškovna 
služba pod nadzorstvom in vodstvom župana, ne pa neposredno župan. »Brez poseganja« pomeni, da ta služba ne bo 
opravljala inšpekcijskih in redarskih nadzorov, ker organ, ki to počne, občina ima, ampak vse ostale naloge s tega 
področja. 
Župan doda, da je treba na področju varnosti ter spoštovanja javnega reda in miru intenzivno delati, tako da bo 
Ankaran postal res varen kraj. Letos poleti je bilo bistveno boljše, vandalizem je v upadanju, spoštovanje mirujočega 
prometa se je začelo izboljševati, vendar so to programi, ki bodo trajali, in na tem je treba resno in strokovno delati, 
zato se tudi vzpostavlja služba, ki bo omogočila, da bo delu uspešno. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 120: 
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Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Ankaran. 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
 
Ad 9.) Informacija o sodelovanju v projektu Interreg SLO – ITA 2014 – 2020 
 
Župan pove, da je Občina Ankaran sprejela povabilo Krajinskega parka Strunjan za sodelovanje pri podaji vloge na javni 
poziv za pridobitev sredstev iz programa Interreg 2014 – 2020, ki je del Evropskega teritorialnega sodelovanja in se 
financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za javni razpis za prednostno os »Varstvo in spodbujanje 
naravnih in kulturnih virov« in prednostno nalogo »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno prek Nature 2000, in zelene infrastrukture«. V projektu sodelujejo Krajinski park 
Strunjan kot vodilni partner ter projektni parterji Občine Izola, Ankaran in Milje, Sekcija Parki Biotska raznolikost 
Načrtovanje gozdnih in pašniških območij ter zaščita potrošnikov – Dežela Veneto, Delta inštitut uporabne ekologije 
d.o.o., Ferrara. Občina Ankaran je prijavila projektne aktivnosti: 
• zavarovanje NR Debeli rtič, 
• obnova in izboljšanje vrstne sestave gozdnih združb na Debelem rtiču, 
• sanacija divjega odlagališča na območju Natura 2000 - Sv.Nikolaj, 
• monitoring in izvajanje nadzora v območjih z naravovarstvenim statusom in 
• prenova 5 boj za označevanje NS Debeli rtič, 
v skupni vrednosti cca 162.000 €, pri čemer se projektne aktivnosti sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v višini 85%. Večina stroškov bo nastalo v obdobju od 15.5.2017 do 15.11.2019. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Ad 10.) Informacija o nakupu poslovnega prostora na Regentovi ulici 2 
 
Župan pove, da je bil uspešno opravljen nakup poslovnega prostora s površino 263,2 m2 na naslovu Regentova 2, v 
centru Ankarana. Ocenjena vrednost objekta je po podatkih GURS-a znašala 266.975,16 EUR, izposlovana pa je bila 
cena v višini 250.000,00 EUR. Od tega je bilo 31.908,00 EUR že odplačano prek najemnin. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
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G. Zvezdan Ražman pove, da je glede na njegove izkušnje ta cena za prostor na taki lokaciji neverjetno dobro 
izposlovana. Zahvali se vsem, ki so sodelovali; vsem deležnikom, vpletenim v izvedbo tega posla. 
Župan pripomni, da se bo pisno zahvalil tudi Banki Koper, ki je omogočila ta finančni aranžma, kajti cena na km2 bi 
lahko bila višja. 
Član občinskega sveta g. Darko Kavre pojasni, da so prodajalci pripravljeni kupcem iz javnega sektorja prodati po nižji 
ceni, ker je kupec resen in se tako izognejo tveganju. 
Župan pove, da je bilo več zanimanja za omenjeni prostor in da se je tudi prodajalec lepo izkazal. 
G. Zoran Pejavnović pohvali vse člane občinskega sveta za sprejeto odločitev za nakup, ker ve, da so bili boljši 
ponudniki. Zadovoljen je, da so v pravem trenutku zagrabili priložnost in jo izkoristili.  
 
 
Ad 11.) Soglasje Gasilski brigadi Koper za nakup gasilskega vozila 

 
Župan poda obrazložitev. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
G. Zvezdan Ražman pove, da je vozilo, ki ga imajo zdaj gasilci, staro 19 let, kar gotovo vpliva na lastnosti in na kakovost 
dela. Meni, da je v tem primeru nakup utemeljen. 
Darko Kavre pripomni, da zadeva ni poceni, a je prav, da je občina vključena. Pove, da so vse tri občine ustanoviteljice 
gasilske brigade in tudi Ankaran, kot novoustanovljena občina spada zraven. Doda, da bo zadeva, ki ni poceni, dana v 
prave roke, saj pozna brigado in njeno delovanje. Poudari, da so to ljudje, ki se znajo odzvati, tako kot je treba, ko jih 
potrebujemo; zato podpira sodelovanje. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 121: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper za nakup 

kombiniranega gasilskega vozila. 
2. Sklep velja takoj. 

 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA / / 

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 / 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ za 

12. AJN DARKO KAVRE za 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

SKUPAJ glasovanje ZA 9 

 
 
 
 
 
Ad 12.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud. 
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a) G. Zoran Pavić opozori, da so na portalu Regional obala zastarele objave prireditev.  

G. Zoran Pejanović meni, da portal ni relevanten in da je nastrojen proti Občini Ankaran 
Župan pove, da občina pošilja vsem medijem enake informacije hkrati. Od uredniške politike posameznega medija 
pa je odvisno, kako jih posodablja.   
 

b) Pavića prosi za pojasnilo o napredku na področju postavljanja javne razsvetljave. 
Župan pojasni, da se je začela izvajati druga skupina projektov znotraj NRP, ki vključujejo npr. klančine, razsvetljavo, 
torej manjše posege, znotraj katerih bodo urejene tudi luči po občini, tudi na Regentovi. Proti koncu je tudi 
postopek izbire izvajalca za parkirišče na Regentovi, kar bo večji poseg. Občina ima sicer manjšo zagato, ker je 
ocenjena vrednost okoli 180.000,00 evrov, in zdaj preverja prijave ponudnikov, ki so nekoliko nizke. Župan pove, da 
jih skrbi, da ne bi kdo česa skrival in potem računal na dodatne anekse, kar pa ni v skladu s politiko občine. 
Pomembno je, da se zdaj začne urejati parkirišče, ki ne bo začasna, temveč trajna rešitev. 
 

 
 
Seja se je zaključila ob 20:01 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nina Jurinčič 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
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