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Z A P I S N I K  

 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila dne 23. MAJA 2017 ob 19. uri v prostorih Občine Ankaran 
 

 
 
Občinski svet Občine Ankaran – prisotni: Župan: Gregor Strmčnik. 

Člani občinskega sveta: Barbara Švagelj, mag. Aleks Abramović, 
Zvezdan Ražman, Zoran Pejanović, Davor Andrioli, Zoran Pavić, 
Franko Železnjak. 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran – odsotni: 

 
Nina Derenda, Gašpar Gašpar Mišič, Darko Kavre, Klara Maučec 

 
 

 
 

 
Ostali prisotni: 

 
Nina Jurinčič kot zapisničarka, 
Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta, 
mediji, 
občinstvo. 
 

 
 

Ugotovi se, da je prisotnih 7 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
 
 
Ad 0.) Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma 
skrajšanih postopkih za sprejem odloka; 
 
V skladu s 44. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet na začetku 
seje določi dnevni red. Župan predlaga razširitev dnevnega reda, in sicer tako, da se v dnevni red doda točka: Predlog 
imenovanja člana Sveta JSKD, OI Koper. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran;  
2. Potrditev Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku na območju OA z MOK; 
3. Soglasje k sklepu OS MOK – Sprejem poslovnega in finančnega poročila JSS MOK za leto 2016; 
4. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za leto 2017; 
5. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje direktorice Javnega zavoda Obalne lekarne Koper; 
6. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje članov Sveta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper; 
7. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje članic Sveta Javnega zavoda Oblane lekarne Koper; 
8. Seznanitev s strokovnim mnenjem o vplivu neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in 

na zdravje; 
9. Vključitev OA v Združenje slovenskih občin oljk in oljčnega olja 
10. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
Dodatno razširjeni dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran;  
2. Potrditev Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku na območju OA z MOK; 
3. Soglasje k sklepu OS MOK – Sprejem poslovnega in finančnega poročila JSS MOK za leto 2016; 
4. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za leto 2017; 
5. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje direktorice Javnega zavoda Obalne lekarne Koper; 
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6. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje članov Sveta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper; 
7. Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje članic Sveta Javnega zavoda Oblane lekarne Koper; 
8. Seznanitev s strokovnim mnenjem o vplivu neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in 

na zdravje; 
9. Vključitev OA v Združenje slovenskih občin oljk in oljčnega olja 
10. Predlog imenovanja člana Sveta JSKD, OI Koper; 
11. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Sprejem dnevnega reda 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 145: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 18. redne seje z dne 23. maj 2017. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
 
Župan pove, da so člani občinskega sveta prejeli zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran z ostalimi 
gradivi, in pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 146: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 17. redne seje z dne 28. 3. 2017. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
Ad 2.) Potrditev Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku na območju OA z MOK 

 
Mestna občina Koper, CAN – SSIN Koper Capodistria, Občina Ankaran, CAN Ancarano – SSIN Ankaran in Ente pubblico 
di istruzione ed educazione – Javni vzgojno-izobraževalni zavod Giardino ďinfanzia Delfino blu (v nadaljevanju Vrtec 
Delfino blu) so uskladili besedilo Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku (v nadaljevanju: 
sporazum), s katerim so se dogovorili, da se za izvajanje javne službe predšolske vzgoje z vzgojnim delom v italijanskem 
jeziku ustanovi enota Vrtca Delfino blu na območju Občine Ankaran. 
 
Občina Ankaran se s sporazumom zavezuje, zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje Enote Ankaran, in 
sicer v objektu na naslovu Bevkova 1 v Ankaranu, ter jih predati v brezplačno uporabo Vrtcu Delfino blu. Prav tako bo 
Občina Ankaran zagotavljala tudi sredstva za stroške delovanja Enote Ankaran, ki se skladno z veljavno zakonodajo ne 
vštevajo v ceno programa vrtca in bi jih moral zagotavljati ustanovitelj. 
 
Stranke sporazuma so se dogovorile, da začne Enota Ankaran Vrtca Delfino blu z delovanjem v šolskem letu 2017/2018, 
in sicer 1. 9. 2017. Vrtec Delfino blu bo obvestil starše otrok, ki že imajo vključenega otroka v Vrtec Delfino blu, o 
možnosti vključitve otroka oziroma prepisa otroka v Enoto Ankaran.  
 
Do odločitve o delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v tem zavodu so podpisnice sporazuma soglasne, da opravlja 
javni zavod Vrtec Delfino blu javno službo predšolske vzgoje z vzgojnim delom v italijanskem jeziku za območje Mestne 
občine Koper in Občine Ankaran ter da se ne glede na sedež Vrtca Delfino blu kot območje občine stalnega bivališča 
staršev, ki vključujejo otroka v vrtec, šteje območje Mestne občine Koper in Občine Ankaran ter so starši iz obeh občin 
pri vpisu v ta vrtec izenačeni v vseh pravicah in obveznostih. Vprašanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti v zvezi z 
vzgojno-izobraževalnim zavodom Vrtec Delfino blu se bodo reševala ločeno od tega sporazuma. 
 
Mestna občina Koper in CAN Capodistria — SSIN Koper bosta v skladu z določili drugega odstavka IO. člena Zakona o 
posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) (Uradni list 
RS, št. 35/01 in 102/07 — ZOsn-F) pridobila soglasje vlade k spremembi javne mreže vrtca za potrebe italijanske narodne 
skupnosti. 
 
Mestna občina Koper in CAN Capodistria — SSIN Koper se zavezujeta po podpisu tega sporazuma sprejeti ustrezno 
spremembo ustanovitvenega akta Vrtca Delfino blu, s katerim določita s tem sporazumom dogovorjeno ustanovitev 
nove enote zavoda v Ankaranu. 
 
Predlagani sklep o potrditvi Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku na območju Občine 
Ankaran ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti za proračun Mestne občine Koper. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženi predlog sklepa o potrditvi Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v 
italijanskem jeziku na območju Občine Ankaran obravnava in sprejme v predloženem besedilu. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 147: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran potrdi Sporazum o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku na 

območju Občine Ankaran z dne 18. 4. 2017, ki so ga podpisale Mestna občina Koper, CAN – SSIN Koper 
Capodistria, Občina Ankaran, CAN Ancarano – SSIN Ankaran in Ente pubblico di istruzione ed educazione - 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Giardino ďinfanzia Delfino blu. 

2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
Ad 3.) Soglasje k sklepu OS MOK – Sprejem poslovnega in finančnega poročila JSS MOK za leto 2016; 
 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil 
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.  
Mestna občina Koper je dne 20. 4. 2017 sprejela sklep, s katerim je bilo sprejeto poslovno in finančno poročilo JSS 
MOK za leto 2016.  
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 148: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 014-

23/2015 z dne 20. 4. 2017, s katerim se potrdi Poslovno in finančno poročilo JSS MOK za leto 2016. 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 
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6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
 
Ad 4.) Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje revizorja za poslovno in finančno poročilo JSS MOK za leto 2017; 

 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil 
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.  
Mestna občina Koper je dne 20. 4. 2017 sprejela sklep, s katerim je bila za revizijo poslovnega in finančnega poročila 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2017 imenovana revizijska družba VALUTA, družba za 
revizijo, d. o. o., Slovenska cesta 39, Maribor. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 149: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 014-
11/2017 z dne 20. 4. 2017, s katerim se imenuje revizijska služba za revizijo poslovnega in finančnega načrta JSS MOK 
za leto 2017. 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 
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Ad 5.) Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje direktorice Javnega zavoda Obalne lekarne Koper; 

 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil 
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.  
Mestna občina Koper je dne 20. 4. 2017 sprejela sklep, s katerim ni podala soglasja k imenovanju mag. Katje Gombač 
Aver, mag. farm., za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
 
Občinski svet MOK je na seji 20. 4. 2017 obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s 
katerimi je predlagala Občinskemu svetu, da ne poda soglasja k imenovanju mag. Katjo Gombač Aver, mag. farm., za 
direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
V skladu s 30. členom in prvim odstavkom 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 85/16) ter prvim 
odstavkom 10. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper (Uradne 
objave, št. 11/00, Ur. l. RS, št. 4/13), si mora zavod k imenovanju direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljic. 
V Uradnem listu RS št. 8/17 z dne 17. 2. 2017, na spletni strani javnega zavoda Obalne lekarne Koper dne 17. 2. 2017 in 
v Primorskih novicah dne 17. 2. 2017 je bil objavljen razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda, na katerega se 
je v razpisnem roku prijavil en kandidat. Razpisna komisija je ugotovila, da kandidatka izpolnjuje razpisne pogoje in jo 
predlagala svetu zavoda v nadaljnji izbirni postopek. 
Svet zavoda je na seji dne 16. 3. 2017 za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper za mandatno dobo štirih let 
imenoval mag. Katjo Gombač Aver, mag. farm. Direktorica nastopi mandat z dnem, ko zavod od občin ustanoviteljic 
pridobi soglasje k imenovanju. 
Ga. Katja Gombač Aver je po poklicu magistra farmacije in je od leta 2010 zaposlena kot vršilka dolžnosti direktorja 
javnega zavoda Obalne lekarne Koper. Pred nastopom funkcije v. d. direktorja je pridobila delovne izkušnje s 
projektnim vodenjem in z vodenjem Lekarniške podružnice Hrpelje. 
Mestna občina Koper soglasja k imenovanju direktorice po javnem razpisu za direktorja javnega zavoda leta ni podala 
že 2014, prav tako pa tudi ne leta 2016. Ga. Gombač Aver je bila dne 20. 11. 2014 imenovana za vršilko dolžnosti 
direktorja zavoda. Po poteku enoletnega mandata je svet zavoda go. Gombač Aver z dnem 20. 11. 2015 imenoval za 
vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Obalne lekarne Koper ter ponovno z dnem 26. 5. 2016. 
Mestna občina Koper je skupaj z ostalima ustanoviteljicama uskladila in tudi sprejela spremembe ustanovitvenega akta 
zavoda Obalne lekarne Koper, ki so bile uveljavljene v začetku leta 2013, kmalu za tem je bil imenovan nov svet zavoda. 
Bistvene spremembe so se med drugim nanašale tudi na novosti glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki 
zavoda. Z vodstvom zavoda v teh letih Mestna občina Koper ni uspela poenotiti stališč glede določenih vprašanj s 
področij, ki so bila predmet sprememb v ustanovitvenem aktu ter ostalih vprašanj s področja lekarniške dejavnosti. 
Glede na navedeno je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel sklep, s katerim ne daje soglasja k imenovanju mag. 
Katje Gombač Aver, mag. farm., roj. 28. 11. 1975 za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 150: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 014-
15/2017 z dne 20. 4. 2017, s katerim se ne poda soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Obalne lekarne 
Koper. 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 
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6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
Ad 6.) Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje članov Sveta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper; 
 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil 
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.  
Mestna občina Koper je dne 20. 4. 2017 sprejela sklep, s katerim so bili kot člani Sveta javnega zavoda Gasilska brigada 
Koper imenovani Vilij Bržan, Ivan Pavlič, Slobodan Popovič in Angel Šav. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 151: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 014-
17/2017 z dne 20. 4. 2017, s katerim se imenuje člane Sveta javnega zavoda Gasilska brigada Koper. 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 
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Ad 7.) Soglasje k sklepu OS MOK – Imenovanje članic Sveta Javnega zavoda Oblane lekarne Koper; 
 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil  
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. 
Mestna občina Koper je dne 20. 4. 2017 sprejela sklep, s katerim sta bili kot članici Sveta javnega zavoda Obalne 
lekarne Koper imenovani Nataša Likar in Tjaša Škerlič. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
Član občinskega sveta Davor Andrioli vpraša, ali sta imenovani članici kompetentni za opravljanje funkcije. 
Župan pove, da imenovanih osebno ne pozna ter nima podatka o kompetencah. Ni zaznal, da bi bila katera od 
kandidatk posebej prepoznavna na predmetnem področju. Ni pa tudi proti imenovanju. Napove, da bodo zadeve 
potekale drugače, ko bo tudi Občina Ankaran imenovala člane.  
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 152: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 014-6/2017 
z dne 20. 4. 2017, s katerim se imenuje članice Sveta javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
 
Ad 8.) Seznanitev s strokovnim mnenjem o vplivu neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme 
in na zdravje; 
 
Občinski svet Občine Ankaran se je 28. 2. 2016 na svoji 16. redni seji seznanil z vlogo za izdajo projektnih pogojev s 
strani stranke Telemach d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, ki jo s pooblastilom zastopa Archtel d. o. 
o., Povšetova ulica 63, 1000 Ljubljana. 
Občinski svet nasprotuje nameri investitorja pri postavitvi bazne postaje – stolpa za potrebe vzpostavitve sistema 
mobilne telefonije ter nalaga županu in strokovnim službam občine, da uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito 
interesov lokalne skupnosti v postopkih, potrebnih za legalno postavitev obravnavanega objekta. 
Občinski svet je naložil občinski upravi, da pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja 
objekta iz prejšnjega člena ter že obstoječih baznih postaj v naselju.  
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Občinska uprava je stopila v stik z izr. Prof. dr. Borutom Poljšakom, ki je kot strokovnjak na zadevnem področju 18. 4. 
2017 izdelal strokovno mnenje o možnih vplivih neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in na 
zdravje. 
Občinski svet se seznani s priloženim gradivom ter ga upošteva pri sprejemanju nadaljnjih odločitev v zvezi s 
postavitvami baznih postaj za mobilno telefonijo v Občini Ankaran. 
Gradivo odpira nova vprašanja o varnosti in škodljivih vplivih, potrjuje, da je bila odločitev občinskega sveta pravilna. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Član občinskega sveta Zvezdan Ražman je prebral mnenje, meni, da je strokovno narejeno, in ocenjuje, da je v redu. 
Član občinskega sveta Zoran Pajenović pove, da strokovno mnenje potrjuje bojazni. Doda, da bi, če bi šli v dodatna 
raziskovanja, bili še bolj presenečeni in bi bila bojazen pred tem še večja. 
Župan poudari, da je to začetek raziskovanja, ki bo potekalo dalj časa in zahtevalo tudi meritve, ki bodo pokazale, ali bi 
bilo smiselno umakniti tudi že obstoječe baze iz kraja. Pove, da je prav, da se je začel preverjati vpliv, saj je to potrditev, 
da je v redu, da se nove baze ne dovoli. 
Davor Andrioli pripomni, da je vprašanje, kaj so ocenjevali tisti, ki so do zdaj ocenjevali, če je to mnenje tako negativno.  
Župan poudari, da bo Občina Ankaran sodelovala z neodvisnimi strokovnjaki in ne s partnerji telekomunikacijskih 
ponudnikov. 
Zoran Pajenović pripomni, da ima ta analiza dejansko zvezo s stanjem v Ankaranu, medtem ko so druge verjetno 
opravljene na Pohorju in zato kaže, da je stanje neproblematično.  
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 153: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani s Strokovnim mnenjem o vplivu neionizirnih elektromagnetnih 
sevanj (EMS) na biološke sisteme in na zdravje (dr. Poljšak, april 2017) ter ga upošteva pri sprejemanju nadaljnjih 
odločitev v zvezi s postavitvami ali odstranitvami baznih postaj za mobilno telefonijo v Občini Ankaran. 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 
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Ad 9.) Vključitev OA v Združenje slovenskih občin oljk in oljčnega olja; 
 
Občina Ankaran je 2. 3. 2017 prejela predlog za vključitev v Združenje slovenskih občin oljk in oljčnega olja. Gre za tiste 
občine, ki so oljkarstvo prepoznale kot dejavnost, ki šteje. Občina Ankaran ima npr. ambicijo, da bi Festival zlata oljčna 
vejica postal tradicionalna ankaranska prireditev. Občina Ankaran spodbuja to dejavnost, zato je smiselno povezovanje 
z občinami, ki imajo podobne poglede. Predlog je bil preučen in ustrezno bi bilo, če bi se tem občina pridružila tudi 
Občina Ankaran. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Članica občinskega sveta Barbara Švagelj pojasni, da je združenje nastalo že kar nekaj časa nazaj, je pa bilo zadnjih 
nekaj let neaktivno, ker deluje tako, da vsako leto prevzame predsedovanje ena občina. Zataknilo se je v Izoli. G. Dino 
Pucer, oljkar iz Ankarana, ki je aktiven v združenju, se je obrnil na občino in jo povabil, da se združenju pridruži ter 
sodeluje bolj aktivno oz. prevzame pobudo pri vnovičnem zagonu. Za enkrat to ne bo imelo nekih finančnih posledic. 
Za enkrat je cilj, da se to znova zažene in da se začnejo oblikovati skupne pobude v relaciji do države. 
Član občinskega sveta Zoran Pavić prosi za podatek, koliko občin je v združenju. V vsakem primeru je ta ideja vredna 
podpore. 
Barbara Švagelj pove, da je bilo do zdaj 6 občin: Piran, Izola, Koper, Šempeter-Vrtojba, Brda, Gorica. Zainteresiranih pa 
je še nekaj drugih občin: Komen, Vipava, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica. 
Župan meni, da je to priložnost, da Ankaran potegne vse zainteresirane k sebi in s časom postane nekakšno središče 
oljkarstva v Sloveniji.  
Zvezdan Ražman se strinja in poudari, da se to bliža mentaliteti te sestave občinskega sveta in ideji o zelenem 
Ankaranu.  
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 154: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani s Predlogom za vključitev v Združenje slovenskih občin oljk in 
oljčnega olja z dne 2. 3. 2017. 
2. Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana Občine Ankaran, da izvede vse potrebne aktivnosti za 
potrebe vključitve Občine Ankaran v Združenje slovenskih občin oljk in oljčnega olja. 
3. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 
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Ad 10.) Predlog imenovanja člana Sveta JSKD, OI Koper; 
 
Občina Ankaran je 23. 1. 2017 prejela priložen poziv k imenovanju člana Sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
RS, Območna izpostava Koper. 
 
Območna izpostava Koper deluje na območju Mestne občine Koper, s 1. 1. 2015 pa tudi Občine Ankaran. Program 
območne izpostave obsega izvedbo območnih, regijskih in državnih prireditev in izobraževanj ter udeležbo na njih. 
Poleg tega izpostava realizira tudi obširen dodatni program, spodbuja kulturno ustvarjanje na vseh področjih 
ljubiteljske kulture ter podpira delovanje posameznikov na kulturnem področju. 
Na podlagi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010) je lokalna 
skupnost dolžna sofinancirati program Sklada za območje, ki ga le-ta pokriva. 
Člane sveta JSKD, OI Koper imenuje direktor izpostave na predlog lokalnih skupnosti. 
V imenovanje se predlaga go. Valentino Šukljan, Regentova ulica 4b, 6280 Ankaran. 
Valentina Šukljan je članica društva KUD 5. kader. Društvo se v zadnjem času ukvarja predvsem z gledališko dejavnostjo 
ter v manjši meri s filmsko. Valentina Šukljan, rojena 4. 9. 1969, stanujoča v Ankaranu, Regentova ul. 4b, je že dlje časa 
aktivna kot amaterska gledališka igralka in režiserka v okviru KUD Domovina Osp, v zadnjih dveh letih pa je svoje znanje 
in izkušnje prenesla v domači kraj in skupaj s člani društva KUD 5. kader iz Ankarana dosegla že nekaj zavidljivih 
uspehov. Njeno delovanje se ne omejuje samo na umetniško področje, marveč tudi na organizacijsko in animacijsko, 
kar prinaša dodatno vrednost, saj aktivno pomaga pri organizaciji kulturnih dogodkov in vsebin, ki si jih v Ankaranu 
želimo tudi v prihodnje. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 155: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran predlaga Javnemu skladu za kulturo RS, Območna izpostava Koper, da za 

članico Sveta izpostave imenuje go. Valentino Šukljan, Regentova ulica 4b, 6280 Ankaran 
2. Sklep velja takoj. 
 

Sklep je sprejet s 7 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 / 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN za 

6. RIA ________________ / 

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 / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK za 

   za proti vzdržan 

 SKUPAJ 11 7 0 0 

 
 
 
Ad 11.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
 
Član OS OA Zoran Pavić je 23. 5. 2017 poslal predlog Občinskemu svetu OA o sprejemu posebne deklaracije glede 
statusa ženskega Odbojkarskega kluba Ankaran-Hrvatini v zvezi s prevzemom finančnih obvez in drugih tehničnih ter 
materialnih podpor slednjemu. 
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Župan se zahvali za pobudo, saj je prav dolžnost svetnikov, da opazujejo kraj in prisluhnejo ljudem ter občinskemu 
svetu podajo predloge in pobude. Župan predlaga, da se Odbor za družbene dejavnosti o predlogu pogovori in pripravi 
mnenje.  
Pojasni, da je treba oblikovati politiko do športa, do klubskega, ligaškega, rekreacijskega športa. Izogniti se je treba 
selektivni obravnavi in oblikovati pravila, ki bodo vključevala vse veje športa, in določala, kako lahko občina na tem 
področju pripomore. Pomembno je, da imajo ti klubi vse, kar je povezano z mladimi, otroki, da izkazujejo javni interes. 
Predlaga, da se oblikuje politika, ki bo imela enak meter, in bo omogočala, da se oblikujejo klubi in športna društva, kot 
bi si jih želeli. 
Pavić se zahvali in pove, da je želel svetnike seznaniti z informacijo, tako da vedo, kaj se v kraju dogaja. Poudarek je dal 
otrokom, zato ni izpostavljal klubov in društev, kjer so odrasli. Gre za veliko število ankaranskih otrok in njihovih 
sorodnikov ter prijateljev, ki jih spremljajo. Želi, da čim več ljudi dojame, da se lahko le s pomočjo športa ali kulture ali 
glasbe, danes vzgaja na pravi način, vsi drugi načini so nekako v ozadju. Zadovoljenj je, da župan to podpira. Želi, da se s 
pomočjo občine in uprave ustvari temelj, da trenerji, ki se trudijo, začutijo podporo, s katero lahko pripeljejo domače 
otroke na tako visoko raven. Ljudje morajo to vedeti in se s tem identificirati. 
Župan nadgradi razmišljanje in pove, da smo na samem začetku. Pri tako številnih dejavnosti za enkrat le rešujemo, kar 
je nujno. Krivično je, da se lahko vsi klubi prijavijo na razpis pod enakimi pogoji. Pove, da nam manjkajo tudi občinske 
nagrade, pa ne le na področju športa, temveč tudi za uspehe v šoli. To še manjka, ker v tem trenutku ni prioriteta, meni 
pa, da je krivično in da bi morali stanje spremeniti. Pozove, naj se v naslednji Amfori predstavita klub in dosežek deklet. 
Prosi Barbaro Švagelj, da se poveže z Zoranom Pavićem glede te tematike. Omeni junijsko občinsko proslavo – hkrati 
prosi svetnike za stoodstotno udeležbo – na kateri bosta obeležena državni praznik in zaključek šolskega leta, ter pove, 
da bodo na letošnji proslavi, pa tudi tradicija v prihodnje bo, da se ljudem predstavijo otroke, ki vstopajo v osnovno 
šolo in tiste, ki jo zaključujejo. Predlaga, da se klub povabi in odbojkarice ter njihove dosežke predstavi, da se jim javno 
čestita ter se jim s to simbolično gesto pokaže, da se občani in občina zavdajo pomena njihovega uspeha. Letos bi torej 
uspeh obeležili na proslavi in v Amfori, v prihodnje pa bi aktivno delali na oblikovanju politike za področje športa. 
Zoran Pavić se s predlaganim strinja in je zelo zadovoljen. 
Barbara Švagelj želi poudariti, da morda vsi niso seznanjeni s tem, kako na občini prepoznavamo te uspehe. Pove, da je 
klub leta 2015 in 2016 dobil najvišji možen znesek sredstev, ko se je prijavil na razpis. Poleg tega pa imajo v Ankaranu 
na razpolago brezplačno uporabo šolske telovadnice. Na Občini pričakujejo, da bo klub pristopil do OA z nekim 
predlogom, kako bi jim lahko pomagali. Občina je odprta tudi za pomoč izven razpisov. Poudari, da prva liga ni cilj, ki si 
bi ga občina zadala v okviru statusnih ciljev, temveč je bolj pomembno to, da v ekipi igrajo dekleta iz Ankarana; da 
začnejo v domačem klubu kot cicibanske in dosežejo prvo ligo z domačim klubom. 
Župan poudari, da si tega želimo tudi pri nogometu, zato je treba oblikovati pravila in politike. 
Člana občinskega sveta mag. Aleksa Abramovića zanima, ali bi se dalo k odbojki spodbuditi tudi fante, ker razen kajaka 
in nogometa nimajo drugega športa. 
Barbara pojasni, da je težava prostor, saj bi že začeli tudi z moško odbojko, če bi imeli primeren prostor. Tukaj pa je 
občina tista, ki lahko pomaga. 
Župan meni, da lahko odbojkarski klub izkoristimo kot primer dobre prakse, ki jo prenesemo tudi na druge športe. 
Aleks Abramovića predlaga, da bi šolsko igrišče oblekli v balon, saj bi bila to najbolj preprosta in najhitrejša rešitev; pri 
tem bi bilo edino vprašanje, kako vpliva na stanovanjske objekte nad igriščem. 
Zvezdan Ražman pojasni, da so v odboru za gospodarstvo že preučevali možnosti za večnamensko dvorano in o tem 
tudi razmišljajo. 
Župan se zahvali za pobudo in ostala mnenja ter sklene sejo. 
 
Seja se je zaključila ob 19.47. 
 
Zapisala: 
Nina Jurinčič 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 

  
 


