OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET - CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran,
ki je bila dne 17. NOVEMBRA 2014 ob 19:00 uri v prostorih Občine Ankaran

Prisotni člani Sveta OA:

Župan: Gregor Strmčnik
Občinski svetniki:
Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
Mag. Aleks Abramović
Zvezdan Ražman
Svetlana Marić
Zoran Pejanović
Gašpar Gašpar Mišić
Klara Maučec
Zoran Pavić
Darko Kavre
Franko Železnjak

Odsotni člani Sveta KS:

Davor Andrioli, Nina Derenda

Ostali prisotni:

Mojca Kužner Primožič kot pravna podpora, Nataša Mačešić kot
zapisničarka, Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta.

Ugotovi se, da je prisotnih 11 članov Sveta OA in da je Svet OA sklepčen.
Predsednik Sveta KS predlaga naslednji dnevni red.

Ad 0.)

Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

dnevni red:
1.
2.
3.

4.
5.

Potrditev zapisnika 01. (konstitutivne) seje Občinskega sveta občine Ankaran;
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran;
Predlog Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev
Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o
povračilih stroškov;
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje;
Razno.

Razširjeni dnevni red:
Za razširjeni dnevni red ni bilo nikakršnih pisnih predlogov.
Župan pozove svetnike k podaji pripomb.
Člani Sveta OA nimajo pripomb.
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Svet OA Ankaran sprejme sklep št. 005

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 2. redne seje OA Občine Ankaran z dne 17. november 2014.

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

SVETNIK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
AJN
INS

GLAS (za,
proti, vzdržan)

IZTOK MERMOLJA
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
SVETLANA MARIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK

SKUPAJ

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
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Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Ankaran;
Župan pozove svetnike k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.
RAZPRAVA:
Član Sveta OA, gospod Kavre pove, da zadnji del zapisnika ne odgovarja zapisniku, ki mu je bil posredovan na seji.
Član Sveta OA, Gospod Mišić pove, da bi bilo smiselno dodati stavek:„...s tem se zaključi konstitutivni del seje.“
Obrazloži, da je odstop od zapisnika nekorekten, saj zaradi tega lahko pride do komplikacij drugje.
Župan povpraša gospoda Kavreta, če se strinjata, da se doda stavek:„ Gospod Kavre je zaključil konstitutivni del seje“ in
nadalje napiše, da je predal vodenje seje županu.
Član Sveta OA, Gospod Kavre se strinja.
Zapisnik se na seji dopolni z navedenim stavkom.
PRILOGA:
-

Zapisnik 1. (konstitutivne) redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 006:
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Občinski svet Občine Ankaran potrjuje zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Ankaran z dne
22. oktober 2014.

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

SVETNIK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
AJN
INS
SKUPAJ

Ad 2.)

IZTOK MERMOLJA
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
SVETLANA MARIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK

GLAS (za,
proti, vzdržan)

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
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Sklep o financiranju političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran;

Župan poda obrazložitev:
Na podlagi Zakona o političnih strankah lokalne skupnosti financirajo politične stranke (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14). Občinski svet kot pristojni organ občine v skladu s 26. členom
zakona določi, da politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet,
dobi sredstva iz občinskega proračuna.
Do sredstev iz občinskega proračuna so upravičene samo tiste politične stranke, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dobile
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v občinskem proračunu za posamezno
proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima
lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih
in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).
V predlogu Sklepa o financiranju političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran, ki ga predlagam članom
Občinskega sveta v obravnavo in sprejem, je že določena skupna višina proračunskih sredstev namenjenih za
financiranje političnih strank, in sicer za vse stranke in liste skupaj, ki so do financiranja upravičene, je dovoljeno v
vsakoletnem proračunu Občine Ankaran nameniti in izplačati skupno 1 EUR. Predlog zasleduje odločitev, da se
proračunska sredstva Občine Ankaran v najmanjši možni meri skladno z veljavno zakonodajo namenja za kakršnokoli
financiranje političnih strank in list. Tako je v predlogu določena skupna letna višina sredstev v znesku 1 EUR, ki se bo
porazdelila in izplačala političnim strankam in listam, ki so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana Občinskega sveta Občine Ankaran, in sicer se bodo sredstva med te stranke in liste porazdelila sorazmerno glede
na število glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka oz. lista dobila na zadnjih volitvah. Ta sredstva se bodo
strankam in listam izplačala v enkratnem znesku, enkrat letno do 15.12. v tekočem letu.
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Določeno višino sredstev za financiranje političnih strank in list bomo planirali ob pripravi predloga proračuna Občine
Ankaran. Župan pa bo s sklepom ugotovil in določil koliko znaša vrednost na vsak dobljen glas na zadnjih lokalnih
volitvah v Občinski svet Občine Ankaran glede na zgoraj navedene pogoje ter koliko prejme posamezna upravičena
stranka oz. lista.
S pričetkom veljave predlagane sklepa bi se tudi prenehal uporabljati Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 140/2006 s spremembami).
Na podlagi vsega navedenega predlagam članom Občinskega sveta, da obravnavajo in sprejmejo Sklep o financiranju
političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran, v vsebini, kot sledi v priloženem gradivu.
Župan pozove svetnike k podaji pripomb in odpira razpravo.
RAZPRAVA:
Član Sveta OA, gospod Kavre pove, da predlagani sklep nima zakonske osnove, saj v zakonu ni predvideno financiranje
list, sploh pa ne v 26. členu Zakona o političnih strankah.
Član Sveta OA, gospod Mišić pove, da bi bilo najboljše, če bi v sklepu pustili samo stavek politične stranke, brez list, saj
gre za napako samo v naslovu omenjenega zakona.
Gospa Mojca Primožič pojasni, da je sicer res, da Zakon o političnih strank financira stranke skladno s svojimi pravili,
vendar pa noben drug zakon ne govori, da občina ne bi smela financirati list, ki so v Občinskem svetu. Odločitev se
prepušča občini, če s svojimi akti uredi, da izenači politične stranke z listami.
Župan razjasni, da je bil namen nedvoumno povedati, da sklep velja za listo. Lahko pa se tudi na koncu doda, da se
določilo o financiranju političnih strank, smiselno uporablja tudi za liste kandidatov.
Gospod Kavre pove, da tisto kar ni zapisano v zakonu, ne pomeni, da se lahko dela. Pojasni, da je tu Občinski svet, ki je
podaljšana roka javnega sektorja. Vsebinsko meni, da ni prav, da politične stranke niso financirane, le te imajo tudi
druge vire, in dodaja, da je to neka oblika demokracije. Pove, da so skozi politične stranke prišli v ta Občinski svet in da
je prav, da se vzpostavijo pogoji za delovanje strank, tako da bi lahko skozi legalen vir financiranja prispevali
Občinskemu svetu, konkretno Občini Ankaran. Pove, da v kolikor bodo glasovno premagani, se bodo morali znajti po
svoje. Objasni, da ima(jo) srečo in dostopnost do različnih baz podatkov in dokumentacije ter si bodo na tak način
olajšali delo. Pove, da imajo politične stranke v manjših občinah po Sloveniji zagotovljen vir financiranja.
Gospod Mišić predlaga prehod k naslednji točki, zaradi drugih pomembnejših vprašanj v občini v naslednjih mesecih.

PRILOGA:
-

Predlog sklepa o financiranju političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 007:

Sprejme se Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran.

Sklep je sprejet s 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasom VZDRŽAN.

SVETNIK

1.
2.

RIA
RIA

IZTOK MERMOLJA
BARBARA ŠVAGELJ

GLAS (za,
proti, vzdržan)

ZA
ZA
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
AJN
INS

Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
SVETLANA MARIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK

SKUPAJ

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
VZDRŽAN
ZA
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Ad 3.)
Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev
Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o
povračilih stroškov;

Predsednik OA poda obrazložitev:
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) (v nadaljevanju ZLS) občinskim svetnikom za udeležbo na sejah in delovnih telesih pripada
sejnina, katere višino in način izplačila določi občinski svet s svojim aktom. Skladno z 21. členom Poslovnika občinskega
sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) članu
občinskega sveta pripada za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles sejnina, ki se uredi s posebnim
aktom. Statut Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) v 27. členu pa
določa, da občinski svet sprejema akt o plačah in plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejnin in nadomestil
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov občine, določa merila za sejnine za
člane svetov krajevnih skupnosti ter v kolikor z zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno, določa tudi merila
za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja.
Skladno z navedenimi pravnimi podlagami občinskemu svetu Občine Ankaran predlagam v sprejem akt o določitvi
sejnin, plač in nadomestil funkcionarjev Občine Ankaran, ki zasleduje načelo, da je funkcija člana občinskega sveta,
nadzornega odbora in delovnih teles častna. V predlogu je določena sejnina za člane občinskega sveta, člane delovnih
teles le-tega in člane nadzornega odbora za udeležbo na sejah v višini enega eura.
Predlog zasleduje odločitev, da se funkcija člana občinskega sveta, delovnega telesa občinskega sveta in nadzornega
odbora v Občini Ankaran opravlja častno in se skladno z veljavno zakonodajo plačilo za te funkcije zagotavlja v
najmanjši možni meri. Tako je v predlogu določena simbolična sejnina v višini 1 EUR.
V predlaganem pravilniku je skladno z veljavno zakonodajo določena tudi plača oziroma plačilo župana in podžupana.
Skladno z ZLS lahko svojo funkcijo v občini poklicno opravljata le župan in podžupan, ostali funkcionarji že na podlagi
zakona svojo funkcije opravljajo nepoklicno. Župan ima skladno z 34.a členom, v kolikor funkcijo opravlja poklicno,
pravico do plače, katere višina je določana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF,
46/13, 25/14 - ZFU in 50/14). Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno pa ima pravico do plačila za opravljanje
funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. ZLS v 34.a členu določa, da lahko v soglasju z
župan tudi podžupan opravlja funkcijo poklicno. Tudi podžupan ima pravico do plače, če opravlja funkcijo poklicno
oziroma do plačila največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za razliko od drugih
občinskih funkcionarjev plačo župana in podžupana oziroma plačo poklicnih funkcionarjev ureja zakon. Plača poklicnih
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občinskih funkcionarjev je določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, to je trenutno veljavni
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V predlaganem pravilniku sta tako za župana in podžupana skladno z
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Priloga 3.) določeni plači oziroma plačni razredi na podlagi katerih se jima
odmeri plača. Občina Ankaran ima približno 3.500 prebivalcev zato je plača župana Občine Ankaran uvrščena skladno z
navedenim zakonom v 49. plačni razred, v katerega se uvrsti plača župana občine, ki ima od 2001 do 5000 prebivalcev.
Uvrstitev plače podžupana občine, ki ima od 2001 do 5000 prebivalcev pa se lahko uvrsti v 34 do 41 plačni razred.
Skladno z navedenimi zakonskimi podlagami je tudi sestavljen predlog pravilnika.
Na koncu pravilnik ureja še pravico do povračil in drugih nadomestil občinskih funkcionarjev v zvezi z opravljanjem
funkcije. Do teh povračil stroškov so upravičeni vsi (tako poklicni kot nepoklicni) občinski funkcionraji, če so jim nastali
v zvezi z opravljanjem funkcije (npr. povračilo stroškov službene poti,..).
S pričetkom veljave predlagane pravilnika bi se tudi v Občini Ankaran prenehal uporabljati Pravilnik o višini in načinu
določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih
teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave št.
8/00 s spremembami).
Na podlagi vsega navedenega predlagam članom Občinskega sveta, da obravnavajo in sprejmejo Pravilnik o višini in
načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov
delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov, v vsebini, kot
sledi v priloženem gradivu.
Župan pozove svetnike k podaji pripomb in odpira razpravo.
RAZPRAVA:
Članica Sveta OA, gospa Maučec pove, da občani pozitivno sprejemajo predlog župana, vendar se hkrati sprašujejo ali
bodo v občini diskriminacije (v smislu prejema plačila za delovanje znotraj OA po funkciji) med funkcionarji in prosi za
obrazložitev.
Župan obrazloži, da pravilnik kot je nastavljen zajema delovanje članov Občinskega sveta in njegovih organov. Občina je
organizira tako, da ima občinske organe: Kabinet, Občinski svet, Nadzorni odbor na drugi strani pa Občinsko upravo.
Članica Sveta, gospa Maučec povpraša župana ali občinska uprava niso funkcionarji?
Župan odgovarja, da v tem trenutku izvršilno funkcijo z občinsko upravo, ki je še ni, edini upravlja. Pove, da je potrebno
ločiti med operativnim delom, ki je potreben za minimalno delovanje (administrativne-poslovne funkcije, upravnoposlovne funkcije, finančno-računovodske poslovne funkcije) in za katerega skrbijo ljudje v Ankaranu že nekaj časa, tudi
v tem trenutku z pripravo gradiv, prevodi gradiv, itd ….za potrebe OA. Obrazloži, da sedaj kot župan deluje v
operativnem delu in v delu občinskega svetnika, ki gradiva prebere, se poduči, žrtvuje svoj čas in odloča. Skratka pove,
da je potrebno ločevati med operativno-administracijskimi opravili in odločevanjem. Obrazloži, da se v tem trenutku
pogovarjajo na temo odločevanja. Nadalje pove, da bo skupina ljudi po zaključeni seji delala druge stvari, kot
odpravke sklepov, itd.. in ti so kdaj funkcionarji ali prostovoljci , ki pa niso v tem položaju.
Članica Sveta, gospa Klara Maučec upa, da bo zgoraj povedano bilo zapisano v zapisniku in si bodo občani sami
razlagali.
Župan pove, da delo že v prejšnjem mandatu, ko so volilci ravno tako zaupali njihovi politični opciji vodenja krajevne
skupnosti, potekalo brez sejnin. Obrazloži, da so v njihovem volilnem programu to tudi jasno zapisali. Volilni rezultat je
bil takšen, da je večina ljudi od njih to tudi pričakovala.
Član Sveta, gospod Mišić pove, da biti župan neke velike občine ni isto, kot biti župan manjše občine (primerjava št.
prebivalcev OA in MOK). Meni, da je razlika v plači minimalna in bi se lahko tako tudi funkcija župana v OA opravljala
neprofesionalno s 50% plačo. Pove, da je bila njihova pobuda, da bi vsakokratno sejnino namenili v kakršnekoli
humanitarne namene. Pove, da z zneskom enega evra ne more razpolagati in omeni, da je v preteklih letih daroval
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nekaj sto tisoč evrov v humanitarne namene iz svojega lastnega vira. Svetniki bi tako bi lahko bili prvi, ki bi pomagali
nekomu, ki bi imel bodisi požar, smrt v družini...in se odpovedali svojim sredstvom oziroma jih prispevali iz privatnih
virov. Razloži, da so zaradi tega bili toliko v dilemi. Meni, da bi moral župan dati pobudo, da bi bil neprofesionalni župan
in prejeti 50% plačila. Doda, da bodo vsi štirje glasovali za ta predlog.
Član Sveta OA , gospod Kavre se naveže na pojasnila župana in pove, da po Zakonu o lokalni samoupravi 34. člen
govori o plačilih župana in občinskih svetnikov. Obrazloži, da je delo, ki ga mora občinski svetnik vložiti, če hoče priti
pripravljen na seje, zahtevno delo. Pove, da je njim, ki imajo več „ kilometrov „ in delujejo znotraj javnega sektorja
nekoliko lažje kot mladim svetnikov, ki pa morajo vložiti veliko truda, če hočejo priti pripravljeni na sejo, Obrazloži, da
ko so razmišljali o odpovedi sejnine so to zelo samozavestno in odgovorno mislili narediti. Pove, da bi bilo prav, da
svetniki v skladu s tem zakonom imajo neko sejnino,ki se ne odraža s tem, da se sedi eno uro na seji, ampak s časom, ki
ga potrebujejo za pripravo. Gospod Kavre našteva občine, ki imajo nizke sejnine (Žužemberk, Mokronog, Mirna peč).
Doda še, da naj se preveri zapis v 5. členu, ker meni da je ZUJ prekril 15% v 7,5%.
Član Sveta, magister Aleks Abramović, želi povedati, da glede neprofesionalnega župana ne gre enačiti nekoga, ki dela
20 dni na mesec po vsaj 8 ur in nekoga, ki se pripravi recimo na dve seji kar je skupaj 8 ur.
Misli, da v Sloveniji ni preveč občin, ampak preveč ljudi, ki bi se radi prisesali na javne finance in to velja za to točko kot
za prejšnjo. Nadalje obrazloži, da glede na stanje v gospodarstvu bi morali vsi ti dve točki pozdraviti in ne oporekati.
Članica Sveta, gospa Maučec odvrne mag. Abramoviću: „Prav ste povedali. Vsi.“
Član Sveta, magister Aleks Abramović ponovi, da ni isto delati 20 dni na mesec po 8 ur ali pa 8 ur na mesec.
Župan pojasni s preglednico odborov in kabineta, ki ga vodi (projekcija). Obrazloži, da so datumsko in časovno zapisana
opravljena posamezna opravila. Meni, da so besede gospoda Mišića v tem trenutku v Ankaranu, da bi župan
neprofesionalno delal aktivnosti, ki se tičejo več kot 200 ur mesečno, nemogoče. Nadalje pojasni, da področja financ,
računovodstva in pravnega dela niso še vzpostavljena, ampak so krita s prostovoljnim delom in koordinacijo, ki poteka
že tri leta in se še nadaljuje. Pojasni, da odborniki vsak dan nekaj ur oddelajo, ne v obliki mestnega sveta, ampak v
obliki pomoči vzpostavitve in zagona občinske uprave, dokler tega ne bodo prevzeli usposobljeni kadri. V tem trenutku
je samo župan tisti v Ankaranu, ki koordinira delo prostovoljcev, delo organov in svoje delo kot župan pred poslovnimi
partnerji, javnostjo. Tega se drugače kot z 12 do 16 urnim delavnikom, ne da (delo ob sobotah in nedeljah). Doda: „To
niso okoliščine pri katerih se lahko reče, da je župan normalno zaposlenec, to so še zmeraj izredne razmere, dokler se
organi in občinska uprava v svojih poslovnih funkcijah ne usposobijo za lastno delovanje.“ Obrazloži, da je potrebno
razumeti, da tu ne gre za primer prevzema v upravljanje (npr. Občine Izola) že vzpostavljenega servisa. Pove, da je tu
njegovo angažiranje na tri leta podlage in sedaj še štiri leta zelo trdega dela, zato nima nobenih moralno etičnih
zadržkov, da bi po tolikem času, začel dobivati za to tudi plačilo. Obrazloži, da bo tudi zaposlenec v občinski upravi dobil
plačo za svoje kakovostno delo, drugo pa je odločanje v Občinskem svetu. Objasni, da bo 5-7 ljudi v Ankaranu
zaposlenih, ki bodo skrbeli za ljudi, družbene dejavnosti, proslave, ozvočenje, večnamenski prostor.
Članica Sveta, gospa Švagelj pojasni, da v prvem mandatu župan ne more biti neprofesionalen, ker to pomeni, da mora
imeti poleg tega dela še eno službo, kar bi pomenilo, da bi eno ali drugo delal slabo. Osebno meni, da preučevanje
gradiv pa le ni tako grozno težko,da se ne bi mogli odreči sejnini. Pravi še, da tega ne dela od danes ali pa od 5. Oktobra
ampak dlje.
Gospod Mišić pove, da osebno meni, da bi morali povsod v javnem sektorju in politični funkcionarji prejeti plače na
koncu mandata, ko bi se videlo kaj so naredili. Obrazloži, da če bi se izkazalo, da so zavozili, ne bi dobili nič oziroma bi
se moral prejem zadržati. Gospod Mišić meni, da to kar je bilo predlagano je pravilno in, da bodo to sprejeli. Meni, da
je prav da se pogovarjamo in se vsi kaj naučimo iz tega.
Član Sveta OA, gospod Pavić pove, da je predlog zelo korajžen in ga pozdravlja. Objasni, da je po Sloveniji iskal kje bi
našel kakšno pozitivno, dobro prakso, vendar je ni našel, zato je pomislil, zakaj pa ne bi Ankaran postal ta dobra praksa.
Upa, da bodo takšen način dela prevzele morda druge občine, drugi organi ali morda državni zbor. Pove, da je to prilika,
da Ankaran postane drugačna občina.
Župan objasni, da lahko omenjeno izplačevanje sejnin znese okoli ene četrtina milijona na mandat. Meni, da je to tisto
kar lahko potrdi ugled tega organa v lokalni skupnosti.
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Članica Sveta, gospa Maučec pove županu, da je v medijih večkrat navedel, da je bilo narejenega veliko prostovoljnega
dela in da so sedaj to nagrade za ta leta odrekanja. Poda svojo primerjavo: „Kot , da bi recimo rekla. Jaz sem za
promocijo Ankarana naredila daleč največ kot marsikdo drugi in prosim za to doživljenjsko rento.“ Meni tudi, da bi se
moralo ovrednotiti delo, ki se počne danes, ne za nazaj in ne za prostovoljstvo. Pove, da je marsikateri žulj dala skozi in
marsikje povedala, da je iz Ankarana in vabila na treninge v Ankaran. Pove, da jo je omenjeno v nagovarjanjih župana
javnosti zmotilo.
Član Sveta, gospod Mermolja pove, da ne dela v javnem sektorju, vendar je vse kar je v preteklosti naredil in kar bo v
prihodnosti narejenega, izven njegovega delovnega časa, praviloma zvečer. Doda, da za to opravljeno delo ne pričakuje
nobenega plačila. Glede sredstev in za kaj bi se jih namenilo pa meni, da bi bilo potrebno znotraj proračuna oblikovati
sklade za pomoč ljudem v stiski, ne pa da bi se arbitrarno presojalo komu dati danes, komu pa jutri.
PRILOGA:
Predlog pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin
funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter
o povračilih stroškov.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 008:

Sprejme se Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev
Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o
povračilih stroškov.

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

SVETNIK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
AJN
INS
SKUPAJ

IZTOK MERMOLJA
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
SVETLANA MARIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK
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Ad 4.)

Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje;

Župan poda obrazložitev:
Občinski svet Občine Ankaran v skladu z 42. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) v zvezi z 2. členom Statutarnega sklepa z dne 22.10.2014 župan Občine Ankaran
ustanovi in imenuje člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predlogi kandidatur:
Predlagatelji iz liste Radi imamo Ankaran; Barbara Švagelj, Zvezdan Ražman in Aleks Abramović predlagajo:
Predsednico: Nina Derenda in
Člane: Svetlana Marić, Zoran Pavić, Franko Železnjak, Davor Andrioli, Klara Maučec, Zvezdan Pavić
Predlagatelji iz strank Slovenija za vedno in Ankaran je naš predlagajo:
Predsednika: Gašpar Gašpar Mišič in
Člana Darko Kavre
Člani Občinskega sveta se na predlog Župana dogovorijo, da se zaradi ekonomičnosti in hitrosti postopka volitev za
člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje sporazumno sestavi ena sama kandidatna lista in pošlje v
javno glasovanje Občinskemu svetu.
Posamično glasovanje z glasovanjem rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nina Derenda - Predsednica
Gašpar Gašpar Mišić – Podpredsednik
Svetlana Marić
Zoran Pejanović
Darko Kavre
Franko Železnjak
Davor Andrioli

11 glasov
10 glasov
10 glasov
10 glasov
10 glasov
10 glasov
11 glasov

Župan pozove svetnike k podaji pripomb.

Svetniki Občinskega sveta OA nimajo pripomb.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 009:

1. Občinski svet Občine Ankaran ustanovi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju
Komisija).
2. Občinski svet Občine Ankaran, na podlagi enotne kandidatne liste za volitve članov Komisije, imenuje člane
Komisije v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nina Derenda Predsednica
Gašpar Gašpar Mišić – Podpredsednik
Svetlana Marić
Zoran Pejanović
Darko Kavre
Franko Železnjak
Davor Andrioli
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Sklep je sprejet z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

SVETNIK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
AJN
INS

IZTOK MERMOLJA
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
SVETLANA MARIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK

SKUPAJ

Ad 5.)

GLAS (za,
proti, vzdržan)

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

13

Razno;

RAZPRAVA:
a)

Pobuda za določitev dneva in ure sej Občinskega sveta
načeloma torki ob 19:00

b) Božično-novoletna okrasitev Ankarana
predlog za okrasitev s tipskimi lučkami iz skladišča Komunale Koper
c)

Pogajanja z investitorji
pravočasno vključevanje v pogovarjanja o prihodnosti
seznanitev investitorjev

d)

Evropska prestolnica kulture 2025
nosilna Občina Koper s podpornimi občinami Ankaran, Izola, Piran
priprava prijave do 2015

Seja se je zaključila ob 20:20 uri.
Zapisničarka: Nataša Mačešić

Občina Ankaran
Župan:
Gregor Strmčnik
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