OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Občinski svet - Consiglio comunale

ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Občine Ankaran, ki je bila dne 22. oktobra 2014 ob 18. uri na
sedežu Občine Ankaran, Jadranska cesta 66.
Skladno s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi je sejo otvoril najstarejši član
Občinskega sveta Franko Železnjak, ki je pozdravil navzoče na seji ter čestital Županu in
novoizvoljenim članicam in članom Občinskega sveta.
Nato je predsedujoči predlagal Občinskemu svetu, da namesto njega za vodenje seje določi
Darka Kavreta, člana Občinskega sveta.
Občinski svet je (13 prisotnih – 13 za, 0 proti) za vodenje seje določil Darka Kavreta,
člana Občinskega sveta.
Vodenje seje je prevzel Darko Kavre.
Predsedujoči je začel 1. sejo Občinskega sveta ter pozdravil vse navzoče in izrekel čestitke
Županu in novoizvoljenim članicam in članom Občinskega sveta.
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
Darko Kavre, predsedujoči, je ugotovil, da je prisotnih vseh 13 članov Občinskega sveta, in
sicer:
Aleks Abramović, Davor Andrioli, Nina Derenda, Gašpar Gašpar Mišič, Darko Kavre,
Svetlana Marić, Klara Maučec, Iztok Mermolja, Zoran Pavić, Zoran Pejanović, Zvezdan
Ražman, Barbara Švagelj, Franko Železnjak.
Predsedujoči je ugotovil, da je Občinski svet sklepčen.
Na seji so bili prisotni tudi Župan, Gregor Strmčnik, Janja Luin, predsednica OVK, Dravo
Ferligoj, namestnik predsednice OVK, Andrej Pitako, predsednik POVK, posamezne članice
in člani OVK in POVK ter njihovi namestniki, Breda Bajec, tajnik OVK, Peter Donaval, tajnik
POVK, Mojca Primožič Kužner, predstavnica kandidatur ter novinarji.
Predsedujoči je pojasnil, da bo delo Občinskega sveta potekalo po dnevnem redu, ki ga je
določila predsednica Občinske volilne komisije Občine Ankaran, Janja Luin. Dnevnega reda
ni potrebno sprejemati, saj so nanj uvrščene samo tiste točke, ki jih določa 15.b člen Zakona
o lokalni samoupravi za izvedbo konstitutivne seje.
Seja je tako potekala po naslednjem
dnevnem redu:
1. Imenovanje Mandatne komisije
2. Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Občine Ankaran
3. Odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana
ter ugotovitev izvolitve župana Občine Ankaran

Ad 1
Imenovanje mandatne komisije
Občinski svet na prvi seji imenuje Mandatno komisijo, to je komisijo za potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Ker zakon ne opredeljuje številčne
sestave in načina imenovanja komisije, se za to uporabijo določbe Poslovnika občinskega
sveta Mestne občine Koper. Ta določa, da Mandatno komisijo sestavljajo trije člani, ki jih
imenuje Občinski svet z javnim glasovanjem. Člane komisije predlaga predsednik Občinske
volilne komisije, lahko pa tudi vsak član Občinskega sveta. Občinski svet najprej glasuje o
predlogu predsednika Občinske volilne komisije, če ta ni izglasovan, pa o predlogih članov
Občinskega sveta po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani
komisije. O preostalih predlogih Občinski svet ne glasuje.
Pisni predlog predsednice Občinske volilne komisije so člani Občinskega sveta prejeli. Člani
Občinskega sveta predlogov kandidatov za imenovanje mandatne komisije niso vložili.
Razpravljal ni nihče.
Občinski svet JE SPREJEL (13 prisotnih – 13 za, 0 proti) naslednji SKLEP:
Imenuje se Mandatna komisija v naslednji sestavi:
-

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj in
Zoran Pavić

Predsedujoči je nato določil 10 minutni odmor, da Mandatna komisija pregleda poročila volilnih
komisij ter obravnava morebitne prispele pritožbe in poda Občinskemu svetu predlog ustreznih
sklepov.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost.
Prisotnih je bilo 13 članov Občinskega sveta.
Ad 2
Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Občine Ankaran
Mandate članov Občinskega sveta potrdi Občinski svet na predlog Mandatne komisije,
potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu
pa odloča posebej.
Član Občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega
mandata.
Šteje se, da je Občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov, vloženi pri Občinskem
svetu.

Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Ankaran z dne 5. oktobra
2014 in Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran –
predstavnika italijanske narodne skupnosti z dne 5. oktobra 2014 so člani Občinskega sveta
prejeli.
POROČEVALCA:
JANJA LUIN, univ. dipl.prav., predsednica Občinske volilne komisije
in
ANDREJ PITAKO, univ. dipl.prav., predsednik Posebne občinske volilne
komisije
Razpravljal ni nihče.
Predlog Mandatne komisije je podala BARBARA ŠVAGELJ, članica komisije.
Mandatna komisija Občinskega sveta Občine Ankaran je pregledala Poročilo o izidu rednih
volitev članov Občinskega sveta Občine Ankaran z dne 5. oktobra 2014, Poročilo o izidu
rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran – predstavnika italijanske narodne
skupnosti, z dne 5. oktobra 2014 ter potrdila o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine
Ankaran.
Mandatna komisija je ugotovila, da ni bila vložena nobena pritožba kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov, zato je Občinskemu svetu predlagala, da
potrdi mandate vsem 13. članom Občinskega sveta.
Občinski svet (13 prisotnih – 13 za, 0 proti) je
POTRDIL MANDATE
vsem članom Občinskega sveta Občine Ankaran, izvoljenih na rednih lokalnih volitvah v
Občinski svet dne 5. oktobra 2014, in sicer:
1. ALEKS ABRAMOVIĆ, roj./nato il 17.5.1978, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta
60/Str. dell’Adriatico 60,
2. DAVOR ANDRIOLI, roj./nato il 18.6.1979, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 2/Str.
dell’Adriatico 2,
3. NINA DERENDA, roj./nata il 17.2.1974, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 8/Via
Ivan Regent 8,
4. GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24.7.1966, Ankaran/Ancarano, Cesta na
Prisojo 6/Strada per Prisoje 6,
5. DARKO KAVRE, roj./nato il 5.5.1949, Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 59/Via
Veljko Vlahovič 59,
6. SVETLANA MARIĆ, roj./nata il 10.9.1990, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 12/Via
Ivan Cah-Iskra 12,
7. IZTOK MERMOLJA, roj./nato il 25.10.1969, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta
76/Str. dell’Adriatico 76,
8. KLARA MAUČEC, roj./nata il 12.12.1977, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 8/Str.
dell'Adriatico 8,
9. ZORAN PAVIĆ, roj./nato il 20.6.1962, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 10/Via
Ivan Regent 10,
10. ZORAN PEJANOVIĆ, roj./nato il 28.11.1976, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica
3/Via Ivan Regent 3,

11. ZVEZDAN RAŽMAN, roj./nato il 21.9.1975, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta
19/Str. dell’Adriatico 19,
12. BARBARA ŠVAGELJ, roj./nata il 5.2.1969, Ankaran/Ancarano, Larisova ulica 14/Via
M. Laris-Moro 14,
13. FRANKO ŽELEZNJAK, roj./nato il 1.11.1948, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica
8/Via Ivan Cah-Iskra 8.
Ad 3
Odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za Župana
ter ugotovitev izvolitve Župana Občine Ankaran
Poročilo o izidu rednih volitev Župana Občine Ankaran z dne 5. oktobra 2014 so člani
Občinskega sveta prejeli.
POROČEVALKA:
JANJA LUIN, univ. dipl.prav., predsednica Občinske volilne komisije
Razpravljal ni nihče.
Predlog Mandatne komisije je podala BARBARA ŠVAGELJ, članica komisije.
Mandatna komisija Občinskega sveta Občine Ankaran je pregledala poročilo Občinske
volilne komisije o izidu rednih volitev Župana Občine Ankaran z dne 5. oktobra 2014 ter
potrdilo o izvolitvi Župana.
Mandatna komisija je ugotovila, da ni bila vložena nobena pritožba kandidatov oziroma
predstavnikov kandidatur za Župana.
Občinski svet je na predlog Mandatne komisije sprejel (13 prisotnih – 13 za, 0 proti)
naslednji
SKLEP
Ugotovi se, da ni bila vložena nobena pritožba kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za Župana ter da so izpolnjeni pogoji, da lahko prične Gregor Strmčnik,
roj. 10.12.1965 iz Ankarana, Bevkova ulica 45, izvrševati funkcijo Župana Občine
Ankaran, na katero je bil izvoljen na rednih lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014.
Predsedujoči je čestital Županu Gregorju Strmčniku, zaključil konstitutivni del seje in predal
besedo novoizvoljenemu Županu Občine Ankaran.
Tajnik Občinske volilne komisije
Breda Bajec

Predsedujoči Občinskega sveta
Darko Kavre

XXX
Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je skladno z 41. in 42. člena Statuta Mestne
Občine Koper ter 8, 13 in 35. členom Poslovanik Občinskega sveta Mestne občine
Koper prevzel vodenje seje in se zahvalil.
Po zahvalnem govoru je župan Gregor Strmčnik Občinskemu svetu Občine Ankaran
predlagal nadlajevanje 1. seje in razširitev dnevnega reda s predlogom Statutarnega sklepa.
Župan je predlog po razširitvi dnevnega reda s predlogom Statutarnega sklepa obrazložil z
dejstvom, da je s konstituiranjem organov občine Ankaran potrebno za delovanje Občine
Ankaran in preprečitev nastanka pravne praznine, s tem pa ogrozitev pravne varnosti
občank in občanov Občine Ankaran, zagotoviti kontinuiteto predpisov Mestne občine Koper
na območju Občine Ankaran do sprejetja ustreznih predpisov s strani pristojnih organov
Občine Ankaran, ki bodo predpise Mestne občine Koper nadomestili. Predlog za razširitev
dnevnega reda s predlagano točko je skladen s tretjim in četrtim odstavkom Poslovnika
občinskega sveta Mestne občine Koper, saj gre za sprejem pravnega akta, ki je nujno
potreben za delovanje Občine Ankaran in preprečitev nastanka pravne praznine. Ob tem je
župan pojasnil, da je na potrebo po sprejetju navedenega statutarnega sklepa na 1. seji
občinskega sveta opozorilo Občino Ankaran in Občinsko volilno komisijo Občine Ankaran
tudi Ministrstvo za javno upravo.
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena sklepčnost.
Prisotnih je bilo 13 članov od 13 članov Občinskega sveta.
Člana občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič iz stranke Slovenija za vedno in Darko Kavre
iz stranke Ankaran je naš sta nasprotovala predlogu po razširitvi dnevnega reda s točko
predloga Statutarnega sklepa.
Župan Gregor Strmčnik je podal občinskemu svetu na glasovanje predloga, da se dnevni red
1. seje razširi s točko 4. Predlog Statutarnega sklepa.
Občinski svet je na predlog župana sprejel (13 prisotnih – 9 za, 0 proti, 4 vzdržani) odločitev,
da se dnevni red 1. seje Občinskega sveta Občine Ankaran razširi z novo točko, točko 4.
Predlog Statutarnega sklepa.
Ad 4
PREDLOG STATUTARNEGA SKLEPA
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli na seji s strani predlagtelja župana Gregorja
Strmčnika.
POROČEVALEC: Gregor Strmčnik, župan Občine Ankaran
Razpravljali so Gašpar Gašpar Mišič iz stranke Slovenija za vedno, Darko Kavre iz stranke
Ankaran je naš in Nina Derenda iz liste Radi imamo Ankaran.
Gašpar Gašpar Mišič član občinskega sveta iz stranke Slovenija za vedno je predlagal, da
se obravnava predloga statutarnega sklepa preloži in po proučitvi gradiva obravnava na
naslednji seji občinskega sveta. Z njegovim predlogom se je strinjal tudi član občinskega
sveta Darko Kavre iz stranke Ankaran je naš, ki je menil, da ni razlogov za obravnavo in
sprejetje tega sklepa na prvi seji občinskega sveta. V razpravo se je vključila članica
občinskega sveta z liste Radi imamo Ankaran, ki je povedala, da se s vsebino predlaganega

statutarnega sklepa strinja ter menila, da je predlog povsem jasen in enostaven ter ne
potrebuje posebne dolgotrajne obravnave in proučevanja.
Župan Gregor Strmčnik je ponovno pojasnil vsebino predlagane Statutarnga sklepa, in sicer,
skladno z 2. točko sklepa do dneva sprejetja ustreznih predpisov s strani organov Občine
Ankaran na območju Občine Ankaran še vedno veljajo predpisi Mestne Občine Koper,
skladno s 3. točko sklepa je za poslovanje občine Ankaran predlagan okrogel žig v katerem
je navedeno le Občina Ankaran Comune di Ancarano; skladno s 4. točko sklepa je
predlagno, da je opravljanje funkcije članom občinskega sveta častna ter se članom
občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta za prisotnost na sejah in za opravljanje
dela v delovnih telesih določi sejnina v višini 1 EUR; skladno s 5. točko predlaganega sklepa
se določi višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, ki so
kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet v Občini
Ankaran za posamezno proračunsko leto v višini 1 EUR; skladno s 6. točko predlaganega
sklepa se predpisi Občine Ankaran objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter skladno
s 7. točko predlaganega sklepa se statutarni sklep sprejme z 2/3 večino vseh članov
občinskega sveta.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič je ponovno poudaril, da bi potreboval več časa
za proučitev predloženega gradiva, predvsem v zvezi s točkami 4. in 5. predlaganega
sklepa, da pa sicer s samo vsebino predlogov načeloma strinja.
Zaradi nasprotovanj članov občinskega sveta Gašparja Gašparja Mišiča in Darka Kavreta
sprejemu predlaganega Statutarnega sklepa je župan Gregor Strmčnik iz predlaganega
sklepa izločil zanju najbolj sporni točki 4.(višina sejnin članov občinskega sveta) in 5. (višina
sredstev iz proračuna za financiranje političnih strank) ter po ponovni kratki razpravi
občinskemu svetu predlagal v sprejem Statutarni sklep.
Občinski svet je na predlog župana sprejel (13 prisotnih – 9 za, 0 proti, 4 vzdržani)
naslednji
SKLEP

Sprejme se Statutarni sklep.

Seja Občinskega sveta je bila zaključena ob 20.15 uri.

Občina Ankaran
Župan
Gregor Strmčnik

