OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila dne 9. junija 2015 z začetkom ob 19:00 uri
v prostorih Občine Ankaran
Občinski svet Občine Ankaran - prisotni:

župan: Gregor Strmčnik,
občinski svetniki: Iztok Mermolja, Barbara Švagelj, mag. Aleks Abramović,
Nina Derenda, Zvezdan Ražman, Svetlana Marić, Zoran Pejanović, Davor
Andrioli, Gašpar Gašpar Mišič, Zoran Pavić, Klara Maučec, Franko Železnjak.

Občinski svet Občine Ankaran - odsotni:

občinski svetnik: Darko Kavre (seji se pridruži naknadno).

Ostali prisotni:

g. Franc Košir kot poročevalec pri 2. točki dnevnega reda,
Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta,
Mojca Primožič Kužner, kot pomoč pri delu Občinskega sveta,
Nataša Mačešić kot zapisničarka, mediji,
občinstvo.

Ugotovi se, da je prisotnih 12 občinskih svetnikov in da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen.
ad 0.)

Določitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran

Župan predlaga naslednji dodatno razširjeni dnevni red ter predloge za hitri postopek.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potrditev zapisnika 06. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran;
Zdravstveno varstvo v Občini Ankaran;
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
Stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Ankaran;
Nadzorni odbor Občine Ankaran;
Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje;
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014;
Proračun Občine Ankaran za leto 2015, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.

Razširjeni dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 06. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran;
Zdravstveno varstvo v Občini Ankaran;
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
Stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Ankaran;
Nadzorni odbor Občine Ankaran;
Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje;
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014;
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9.
10.
11.
12.

Proračun Občine Ankaran za leto 2015, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
Imenovanje člana in namestnika člana skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.;
Dopolnitev sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem MOK za leto 2014;
Imenovanje direktorja Javnega stanovanjskega sklada MOK.

Predlogi za hitri postopek:
3. Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
6. Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;
9. Proračun Občine Ankaran za leto 2015, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek;

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 044 - A:

Občinski svet Občine Ankaran točke dnevnega reda pod št. 3. 6. in 9. sprejme po hitrem oziroma skrajšanem
postopku.
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
0
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 044 - B:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 7. redne seje z dne 9. junij 2015.
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
0
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 1.)

12

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran

Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in sprememb ali dopolnitev zapisnika.
Občinski svetniki nimajo pripomb.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 045:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 6. redne seje, z dne 21. 4. 2015.
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
0
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Stran 3 od 22

12

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ad 2.)

Zdravstveno varstvo v Občini Ankaran

Župan poda obrazložitev. Župan pozove gospoda Franca Koširja k obrazložitvi gradiva primarnega zdravstvenega
zavarovanja v Občini Ankaran.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič se zahvali gospodu Francu Koširju za izhodišča in usmeritve glede
primarnega zdravstvenega varstva in poudari pomembnost preventive. Naveže se na specifično območje, ki je pod
vplivom Luke Koper in doda, da nobene administrativne meje ne zmorejo preprečiti bolezni. Poudari pomembnost
povezanosti in celote ter preventivnega delovanja. Pove, da je smoterno, da osnovna izhodišča Občine Ankaran gredo v
smeri zagotavljanja preventivnih akcij, saj se tako prepreči nastanek virov bolezni. Doda, da bi bilo potrebno listine
Zdravstvenega doma Koper dopolniti.
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da na občinski upravi pridobivajo pripombe in dopolnitve katere bodo posredovane
avtorjem ter upoštevane v gradivu. Doda, da so bili opravljeni obiski pri vseh deležnikih, ki so seznanjeni s stališči.
Pove, da gradiva še niso bila posredovana, ampak bodo uradno posredovana šele takrat ko bo o tem odločal Občinski
svet, najprej ustanoviteljici zavoda, Zavodu in ostalim deležnikom. Strinja se, da je potrebno dodelati listine in
ustanovitvene akte.
Članica Občinskega sveta Nina Derenda pove, da je Ankaran turističen kraj in predlaga turistično ambulanto.
Gospod Franc Košir odgovarja, da taka ambulanta obstaja v Luciji. Pove, da gre za organizacijsko vprašanje in da ne bi
organizirali posebne turistične ambulante, ampak bi to nadomestili s povečanjem kadrovskih kapacitet v času turistične
sezone. Doda, da se za oskrbo otrok na Debelem rtiču predvidevajo širitve, medtem ko bi se za odraslo populacijo to
lahko rešilo s povečanim honorarnim delom v času sezone. Pove, da so ostale dejavnosti stvar pobude in se bodo
dinamično reševale. Glede pobude člana Gašperja Mišiča pove, da bodo skupaj s stroko poizkušali definirati kateri
programi so za to območje potrebni. Doda, da so republiški programi definirani v zakonodaji, lokalne zadeve pa se
bodo morale financirati iz občinskih proračunov.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič predlaga mobilno enoto. Pove, da sredstva bodo in ne vidi razloga, da se ne
bi uvedlo nadstandardno zdravstveno varstvo, saj s tem lahko računajo tudi na večje število turistov.
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja pove, da zdravnika Poljšak odhajata v pokoj in da je na spletni strani
Zdravstvenega doma Koper videti, da štirje ostali zdravniki ne sprejemajo več pacientov, zaradi presežene kvote 110%.
Sprašuje se ali bi v primeru odhoda še dveh zdravnikov v pokoj, to lahko pomenilo izredno stanje.
Župan Gregor Strmčnik odgovorja, da Zdravstveni dom Koper kadruje in prihaja nadomestni kader. Doda, da naj župan
ne bi podeljeval koncesije, temveč da bi se to znotraj Zdravstvenega doma Koper in enote v Ankaranu širili skupaj
znotraj te institucije. Pove, da ambicija Ankarana ni zgolj postavitev ambulante ter njene opremljenosti, temveč tudi
kakovostni medicinski kader.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 046:

Občinski svet Občine Ankaran potrjuje gradivo »Zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva v Občini Ankaran« v
predloženem besedilu.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 3.)

13

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek

Župan poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da nima pripomb in doda, da mu je všeč 18. člen Poslovnika Občine
Ankaran.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 047:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ankaran.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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Ad 4.)

Stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Ankaran

Župan poda obrazložitev. Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Nina Derenda, obrazloži
način izbire kandidatov za stalna delovna telesa.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da so na komisiji preučili vse predloge in se držali načela
strokovnosti. Pove, da v Odboru za družbene dejvnosti niso imeli težav, ustavili pa naj bi se pri Bojanu Cerovcu, ki naj bi
ga nadomestil dr .Janez Pišot , saj meni da v odboru manjka zdravstvena stroka. Pove, da iz prejšnih praks ugotavlja, da
ni najbolje, da bi nekdo, ki je član odbora bil tudi predsednik kluba ali društva in tako financiran s strani občinskega
proračuna. Pove, da so možna očitanja, zato je bil predlagan dr. Janez Pišot. Doda, da sledi stroki in naj bi v odboru
zasedel mesto strokovnjak, ne pa politična opcija ali društvo.
Član Občinskega sveta Zoran Pejanović pove, da se strinja z gospodom Mišičem glede Bojana Cerovca, saj je predsednik
kluba, izrazi pa nestrinjanja z izbiro gospoda Pišota, saj naj ne bi bil primeren za zastopanje Odbora za družbene
dejavnosti. Pove, da bi z veseljem podprl izbor boljšega kandidata.
Član Občinskega sveta Darko Kavre podpre razmišljanja člana Gašper Gašper Mišiča in kot razlog navede, da je gospod
Cerovac predsednik kluba in podpira predlog glede izbora gospoda Pišota.
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj doda, da je pomislek na mestu. Pove, da so gospoda Cerovca predlagali kot
predstavnika s športnega področja.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da je področje športa in kulture pokrito, manjka pa zdravstveni del.
Pove, da je pravilno, da se ankarančani in ankarančanke med seboj dopolnjujejo in poudari pomembnost
konstruktivnega sodelovanja.
Član Občinskega sveta magister Aleks Abramovič pove, da se je dezinsekcija odvijala znotraj Odbora za družbene
dejavnosti, katerega direktor je gospod Pišot. Doda, da bi se lahko sklepalo, da gre v tem primeru tudi za konflikt
interesov. Pove, da je gospod Cerovac družbeno aktiven in je to dokazal ne le v Ankaranu, temveč tudi v Hrvatinih in je
zato, primer za družbene dejavnosti.
Članica Občinskega sveta Nina Derenda spregovori o pomisleku glede športnega kluba. Doda, da se bodo športne
dejavnosti finacirale preko javnih razpisov, zato meni, da je bojazen odveč.
Glede izbora kandidatov v Odboru za gospodarske dejavnosti, član občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da bi
bila gospa Ksenija Geržina kot dolgoletna direktorica podjetja nekoliko bolj koristna kot gospod Bruno Korasa. Pove, da
je odbor raznolik, saj je gospodarstvo širok pojem in so v odboru dva strojna tehnika, zato je bila tudi predlagana
alternativa, odločal bo pa Občinski svet.
Član Občinskega sveta Zvezdan Ražman pove, da je tudi gospod Bruno Korasa dolgoletni podjetnik z dvajsetimi
zaposlenimi, ki uspešno deluje na tržišču.
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da vsi kazalci danes kažejo, da so vse funkcije v prid moškemu spolu.
Meni, da bi bila prisotnost Ksenije Gržina iz tega vidika primerna.
Župan Gregor Strmčnik se zahvali članici Klari Maučec za zanimiv in korekten kot opazovanja, saj je to eden izmed
kriterijev, ki je bil spregledan. Pove, da se je tematika zelo poglobljeno obravnavala, vendar pa meni, da je bil ta kriterij
v tem odboru nekoliko zanemarjen.
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja pove, da v Odboru za okolje in prostor ni alternativnega predloga, zato smatra,
da so v odboru kompetentne osebe.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da so v Odboru za okolje in prostor ter Odboru za razvoj in investicije
ugotovili, da je izbor dober.
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Član Občinskega sveta magister Aleks Abramovič se strinja z izbiro in dodaja, da se mu zdi prav, da je v Odboru za razvoj
in investicije, tudi član iz Odbora za okolje in prostor ter član iz Odbora za gospodarske dejavnosti.
Župan Gregor Strmčnik pove, da je bil to eden izmed kriterijev.
Članica Občinskega sveta Nina Derenda, pove da je bila v Odboru za pravne zadeve in lokalno samoupravo predlagana
alternativa, saj je član Gašpar Gašpar Mišič menil, da morajo biti v tem odboru le pravniki.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič obrazloži, da se odbor pretežno ukvarja z tolmačenji pravnih zadev, zato je
pomembno, da v njem deluje stroka iz pravnega področja. Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič kot alternativo
predlaga mlado pravnico Miro Krznar, ki je priravljena sodelovati v odboru.
Članica Občinskega sveta Nina Derenda pove, da gospe Krznar sicer ne pozna in da je šele diplomirala, zato izkušenj še
nima.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da so velikokrat boljši mladi pravniki, ker so bolj dovzetni in
dosledni. Naveže se na to, da je Občina Ankaran tudi mlada in potrebuje mlade ljudi, ki se bodo izkazali.
Gospa Mojca Kužner - Primožič se strinja, ker je tudi ona mlada pravnica z veliko izkušnjami. Doda, da spoštuje starejše
pravnike, saj praksa daje veliko znanj in izkušenj. Glede alternativnega predloga Odbora za pravne zadeve je mnenja,
da ni potrebno, da bi bili vsi člani odbora pravniki. Obrazloži, da ravno v Sloveniji Urad za lokalno samupravo vodi
direktor, ki po izobrazbi ni pravnik.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da je gospod Franc Košir tudi pravnik, ki je razlagal zdravstveno
stroko. Meni, da se izšolan pravnik hitreje znajde v pravnih aktih in je prav, da so v odboru ljudje iz stroke.
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj pove, da gospodične Krznar ne pozna, pozna pa gospo Ražman. Doda, da je
gospa po izobrazbi sociologinja, vendar se veliko ukvarja s pravnimi akti. Pove, da je gospa zaposlena na Mladinskem
zdravilišču Debeli rtič in ima veliko izkušenj.
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj pove, da je v Komisiji za priznanja in nagrade predlagala gospoda Dina
Pucerja, ker je izkušen starejši občan in pozna veliko ljudi v Ankaranu.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič kot alternativo predlaga gospo Vlasto Muženič, ki je aktivna občanka. Zdi se
mu, da je potrebno okrepiti število predstavnic ženskega spola.
Član Občinskega sveta Franko Železnjak se ne strinja s predlogom alternative v Komisiji za vprašanja italijanske narodne
skupnosti. Pove, da gospa Liljana Ražman v preteklosti ni bila pripravljena sodelovati z italijansko manjšino.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da so kot alternativo predlagali Lili Ražman, ker je članica obalne
italijanske skupnosti. Pove, da gre za gesto in da je potrebno podati priložnost vsakemu. Doda, da je gospa Simona
Bergoč že predlagana v Odboru za družbene dejavnosti in se je v Komisijo za vprašanja italijanske narodne skupnosti
sama predlagala, zato je dobro imeti alternativo. Obražloži, da se strinja z članom Frankom Železnjakom, ki ima morda
drugačne izkušnje, vendar je mnenja, da je potrebno dati priložnost tudi tistim, ki so v preteklosti ravnali drugače kot bi
se takrat pričakovalo. Poudari, da je potrebno ustvariti nove vezi in zavezništva.

Član Občinskega sveta Zoran Pejanović pove, da ne gre za delitev na vaše in naše. Pove, da se gospa Lili Ražman v
preteklosti ni udeleževala sej in s svojim delom ni prispevala ničesar.
Župan Gregor Strmčnik prosi, da se osebnih stvari ne izpostavlja, saj se kandidat ne more braniti. Pove, da gre
razumeti, da je prišlo do razočaranja in pomankanja pri aktivnostih za italijansko narodno skupnost. Obrazloži, da je
morala italijanska narodna skupnost v Ankaranu poiskati svoje sožitje v drugih njenih organizacijah in organih, ne v
komisiji. Doda, da je komisija eno izmed delovnih teles Občinskega sveta, ki mora biti pozorno kot organ do
ustavnopravnih pravic italijanske narodne skupnosti. Obrazloži, da se način sobivanja in razumevanja ureja znotraj
CAN-a.
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Župan poda razmišljanja kot predagatelj vsebine. Obrazloži, da so si v Ankaranu lokalno samoupravo zastavili na
drugačen način kot je običajno drugod. Pojasni, da je odziv ljudi velik, kar priča o tem, da so na pravi poti. Obrazloži, da
pri konfliktu interesov ne more sprejeti, da aktiven športnik, ne bi bil primeren za predstavnika športa, saj so že na
dveh drugih mestih podali člane, ki bi lahko bili veliko bolj problematični izbor. Ne prepriča ga izjava, da bi lahko bili
samo pravniki primerni v Odboru za pravne zadeve in samolokalno skupnost, saj je sam tudi navtik po poklicu, pa
vendarle ima veliko znanja na področju uprave. Doda, da mu je od celotnih predlogov, dala misliti ženska kvota.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 048:

1. Občinski svet Občine Ankaran kot člane odborov OS OA imenuje:
-

Odbor za družbene dejavnosti:
Presednica: Barbara Švagelj, 5.2.1969, Larisova ulica 14, 6280 Ankaran
Namestnik: Franko Železnjak, 1.11.1948, Cahova ulica 8, 6280 Ankaran
Član: Klara Maučec, 12.12.1977, Jadranska cesta 8, 6280 Ankaran
Član: dr. Simona Bergoč, 9.1.1973, Razgledna pot 2c, 6280 Ankaran
Član: Bojan Cerovac, 8.1.1964, Regentova 2a, 6280 Ankaran

-

Odbor za gospodarske dejavnosti:
Presednik: Zvezdan Ražman, 21.9.1975, Jadranska cesta 19, 6280 Ankaran
Namestnik: Zoran Pejanović, 28.11.1976, Regentova ulica 3, 6280 Ankaran
Član: Darko Kavre, 5.5.1949, Vlahovičeva ulica 59, 6280 Ankaran
Član: Matjaž Lampe, 22.6.1966, Bevkova ulica 3, 6280 Ankaran
Član: Bruno Korasa, 14.5.1961, Lazaret 5, 6280 Ankaran

-

Odbor za okolje in prostor:
Presednik: Iztok Mermolja, 25.10.1969, Jadranska cesta 76, 6280 Ankaran
Namestnik: Svetlana Marić, 10.9.1990, Cahova ulica 12, 6280 Ankaran
Član: Gašpar Gašpar Mišič, 24.7.1966, Cesta na Prisojo 6, 6280 Ankaran
Član: Jure Bergoč, 12.2.1968, Razgledna pot 2c, 6280 Ankaran
Član: Tanja Vižintin, 4.1.1977, Jadranska cesta 80, 6280 Ankaran

-

Odbor za razvoj in investicije:
Presednik: mag. Aleks Abramović, 17.5.1978, Jadranska cesta 60, 6280 Ankaran
Namestnik: Zvezdan Ražman, 21.9.1975, Jadranska cesta 19, 6280 Ankaran
Član: Iztok Mermolja, 25.10.1969, Jadranska cesta 76, 6280 Ankaran
Član: Klara Maučec, 12.12.1977, Jadranska cesta 8, 6280 Ankaran
Član: Elvis Vižintin, 24.7.1974, Jadranska cesta 80, 6280 Ankaran

-

Odbor za finance in računovodstvo:
Presednik: Davor Andrioli, 18.6.1979, Jadranska cesta 2, 6280 Ankaran
Namestnik: mag. Aleks Abramović, 17.5.1978, Jadranska cesta 60, 6280 Ankaran
Član: Giovanni Miglioranza, 26.11.1942, Na Logu 8/A, 6280 Ankaran

-

Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo:
Presednica: Nina Derenda, 17.2.1974, Regentova ulica 8, 6280 Ankaran
Namestnik: Zoran Pavić, 20.6.1962, Regentova ulica 10, 6280 Ankaran
Član: Erika Ražman, 14.9.1974, Lazaret 6a, 6280 Ankaran

ter kot člane komisij OS OA:
-

Komisija za vloge in pritožbe:
Presednik:Zoran Pavić, 20.6.1962, Regentova ulica 10, 6280 Ankaran
Član: Zoran Pejanović, 28.11.1976, Regentova ulica 3, 6280 Ankaran
Član: Aljaž Kužner, 27.7.1981, Regentova 10, 6280 Ankaran

-

Komisija za priznanja in nagrade:
Presednica: Barbara Švagelj, 5.2.1969, Larisova ulica 14, 6280 Ankaran
Član: Klara Maučec, 12.12.1977, Jadranska cesta 8, 6280 Ankaran
Član: Dino Pucer, 26.11.1940, Bevkova ulica 37, 6280 Ankaran

-

Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti:
Presednik: Franko Železnjak, 1.11.1948, Cahova ulica 8, 6280 Ankaran
Član: Lara Može, 13.2.1982, Jadranska cesta 59c, 6280 Ankaran
Član: dr. Simona Bergoč, 9.1.1973, Razgledna pot 2c, 6280 Ankaran
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2. Ta sklep prične veljati z dnem pričetka veljave Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Ankaran.
Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 4 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
vzdržan
vzdržan
vzdržan
vzdržan
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Ad 5.)
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Nadzorni odbor Občine Ankaran

Župan pozov članico Mandatne komisije, Nino Derendo k obrazložitvi.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Župan Gregor Strmčnik ugotavlja, da gre za kakovosten odbor, kjer so kompetetni kandidati, med njimi diplomirana
ekonomista ter pravnik, kar je izjemnega pomena.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje, ki so postavljeni v statutu Občine
Ankaran. Kot alternativni predlog so predlagali gospoda Vladimirja Mlekuža, ki se spozna na financiranje, kar bo
koristno pri javnih zavodih. Doda, da je gospa Vošinek vrhunska strokovnjakinja in bi jo podprl če ne bi bilo
alternativnega predloga. Obrazloži, da bo glasoval za predlog, vendar je hotel obrazložiti svoj glas.
Član Občinskega sveta Darko Kavre pove, da glasoval za predlog saj je razprava že potekala in z Nadzornim odborom
zamujajo,
Župan Gregor Strmčnik pove, da je gospa Tina Angelini sila kompetentna oseba s področja javnih financ in da so veseli,
da se je odzvala povabilu. Za gospoda Pitaka obrazloži, da je zelo uglajen pravnik in predsednik volilne komisije za
italijansko narodno skupnost. Njegov predlog, da vztraja pri gospej Vošinek je vsebinski, saj so se občine začele
ukvarjati z gospodarskimi subjekti zato ne gre zaobiti znanja zasebnih financ in računovodstva v Občini Ankaran, saj se
bo le ta v ukvarjala s problematiko gospodarskih služb, ki delujejo na tem območju. Kot drugi argument navede, da
Nadzorni odbor ni nadzorni organ opozicije, temveč organ, ki nadzira delo vseh organov in služb v lokalni skupnosti.
Pove, da se zaveda da z odborom zamujajo, vendar GA Občina Ankaran do sedaj ni potrebovala, saj v tem trenutku
trenutno še sobiva z Občino Koper in je na začasnem financiranju ter skupnem podračunu, kjer imajo vsi temeljit
vpogled nad transakcijami in financami v obeh občinah.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da je Nadzorni odbor potreben in zakonsko predviden, vendar se
hkrati tudi strinja z razlago župana Strmčnika.
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 049:

1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Ankaran v naslednji sestavi
-

Andrej Pitako, univ. dipl. prav., stan. Razgledna pot 16, 6280 Ankaran,
Tatjana Pucer Vošinek, univ. dipl. ekon., stan. Bevkova ulica 15, 6280 Ankaran,
Martina Angelini, univ. dipl. ekon., stan. Razgledna pot 20, 6280 Ankaran.

2. Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Ad 6.)
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Inšpektorat in redarstvo Občine Ankaran, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek

Župan poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Član Občinskega sveta OA Gašpar Gašpar Mišič pove, da predlaga prvo branje in v juliju drugo branje, saj bi lahko v
primeru napak prišlo do predloga spremembe odloka. Citira izjavo gospoda Bossmana, da se je župan Gregor Strmčnik
obrnil na Občino Piran, ker mu to v Kopru ni uspelo. Pove, da je bila že lansko leto posredovana vsa dokumentacija,
tudi glede redarstva. Doda, da uradnega odgovora s strani Občine Ankaran, Mestna Občina Koper še ni prejela, zato
izjava, da se Ankaran ni uspel dogovoriti s Koprom, ne drži. Pove, da je Mestna Občina Koper že leta 2010 predlagala
združitev vseh redarstev obalnih občin, vendar naj bi Občina Piran nasprotovala taki združitvi. Doda, da osebno podpira
medobčinsko sodelovanje, zato bi v prihodnje bilo smotrno razmišljati o obalni službi inšpektorata. Izrazi razočaranje,
da ni prišlo do združevanja z Mestno Občino Koper. Pove tudi, da je Mestna Občina Koper pripravila in posredovala
dokumentacijo, ki je sedaj tudi uporabljena v odloku. Trdi, da je izjava v časopisu laž in tega ne podpira. Doda, da se je
sestal z Borisom Popovićem in pove, da županu Mestne Občine Koper ni vseeno, saj naj bi njihove strokovne službe
pripravile gradiva, pisnega ali ustnega odgovora pa niso dobili.
Župan Gregor Strmčni odgovarja, da je izrečena beseda »laž« pregrob način komuniciranja in, da je težko navajati kar je
nekdo drugi izrekel. Pove, da se je trudil v smeri dogovarjanj. Doda, da je nepotrebno, da gospod Mišič razume
situacijo kot krivdo Kopra. Župan pove, da ni dobil dovolj politične moči, da bi zadevo speljal s Koprom. Obrazloži, da je
prehitro razumljeno, da se z Mestno Občino Koper ni dalo delati. Prosi, za razumevanje v kontekstu izrečenega in ni šlo
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za laž. Doda, da je v obrazložitvi podal razmišljanje, da bi lahko to bila pot do končne skupne obalne inšpekcijske in
redarske službe. Prosi, da se razume, da gre za izredne razmere. Doda, da je v dogovarjanju z Mestno Občino Koper
dosti stvari ostalo »v zraku«, ker se le ta ni želela pogovarjati o ključnih zakonskih stvareh, kot prehod na samostojno
financiranje in delitveno bilanco premoženja. Pove, da je Mestna Občina Koper izpostavljala samo NUSZ in koncesnino
Luke Koper. Doda, da so zato prizadevanja za pametnejše projekte ostala v zraku, Obrazloži, da je bil MOK posredovan
dogovor (3. sklop, ki vključuje tudi skupno redarsko službo), vendar ni možno čakati na december 2015, če je turistična
sezona že v teku. Župan predlaga, da se projekta lotijo na način, ki je racionalen za obstoječi občini in tiste, ki se jim
bodo pridružile. Predlaga, da se le ta opravi na najcenejši in najbolj kakovosten način. Obrazloži, da je nepotrebno
razumevati vsako potezo kot provokacijo in se ob enem opravičuje, če je bila tako razumljena. Župan soglaša z
predlogom, da se opravi samo prvo branje, saj obstajajo dve možnosti. Doda, da je prva ta, da se danes odlok sprejme
in se ta pri eventuelnih spremembah, na korespondenčni seji dodela. Obrazloži, da pa se lahko danes opravi prvo
branje, in se naknadno v drugem branju opravi čistopis besedila s piranskimi dodelavami.
Član Občinskega sveta Zoran Pejanović pove, da ne gre za zamere do koperskih redarjev. Obrazloži, da spoštuje delo
redarjev, meni pa da je ključni problem v vodstvu, katero je sprejemalo odločitve, ki niso bile v dobrobit ne ljudem, ne
redarski službi sami.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič sprašuje, kaj je redarska služba naredila v Ankaranu, da je bilo nekomu
nevšečno.
Župan Gregor Strmčnik obrazloži, da to ni predmet te seje. Doda, da so ljudje bili prizadeti in šikanirani ter da se je
uporabljalo redarsko službo v poslovne interese. Pove, da je prišlo tudi do fotografiranja njegovega lastnega vozila in
pripisovanja kazni zaradi parkiranja, čeprav se vozilo v tem času ni nahajalo na tem prostoru, naknadno se je ugotovilo,
da je na omenjenem mestu bil parkiran drugi avtomobil. Obrazloži, da so pripombe in razočaranja v Ankaranu bila
velika in zato, ni zmogel biti uspešen, saj je v tem trenutku v Ankaranu klime in politične volje za to partnerstvo še ni,
morda pa bo v prihodnosti. Pove, da je predlog strokoven in kompetenten, gradivo pa je skupno (pisale so ga vse tri
obalne občine). Doda, da bo Občina Ankaran začela s Piranom in vse ostale občine so tudi dobrodošle.
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj pove, da jo je na seji že večkrat zmotila beseda egotrip in kljubovanje. Doda,
da beseda kljubovanje velja za nekoga, ki je podrejen in kljubuje tistemu, ki je nadrejen. Pove, da je Občina Ankaran
samostojna in ima zato tudi pravico urejati stvari samostojno.
Član Občinskega sveta Darko Kavre pove, da mu ni všeč kako poteka razprava. Predlaga županu, da gredo nad črto, ne
glede na drugačne občutke. Pove, da je tudi sam plačal kazni za nepravilno parkiranje tako v Kopru kot v Ankaranu.
Doda, da je najlažje plačati kazen in tako imaš vse poravnano. Glede odloka pove, da pozdravlja združevanje, ker tako
prihranijo, glede obrazložitve pa objasni, da mu ne zadostuje in bo zato vzdržan. Predlaga, da ostanejo pri stroki,
emocije in zamere pa naj skušajo pustiti za seboj.
Župan Gregor Strmčnik se pridružuje besedam gospoda Kavreta. Priporoča, da se osredotočijo na rešitev, ki je tehnično
korektna, stroškovno učinkovita, nesporna in najhitrejša. Doda, da so imeli s strani Ministrstva za notranje zadeve
inšpekcijski nadzor, ki jim je takojšnjo ureditev redarske službe tudi naložil. Pove, da so znotraj teh ograd sprejeli
odločitev.
Člana Občinskega sveta Gašparja Gašparja Mišič moti sosledje vsega. Pove, da se izjavo župana, da dvoumno razumeti.
Doda, da je predstavil svoje mnenje in zato je nepotrebno biti nervozen. Zase pravi, da ni nervozen in da je kot svetnik
konstruktiven. Opozarja, da je potrebno iti v prvo in drugo branje. Zdi se mu korektno, da mediji vedo da Ankaran ni bil
za skupno redarsko službo s Koprom.

Župan Gregor Strmčnik pove, da je na tem mestu pričakoval opravičilo za beseda gospoda Mišiča, saj ni lagal.
Člana Občinskega sveta Gašparja Gašparja Mišič pove, da se lahko tudi opraviči in doda da, vendarle v časopisu piše
drugače.
Župan Gregor Strmčnik še enkrat pove, da Ankaran ni nasprotoval in še danes ne nasprotuje tudi povezovanje z
Mestno Občino Koper.
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Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da se ji zdi pohvalno, da so se odločili za vzpostavitev skupne službe.
Zmotilo jo je to, da se najprej sprejema odlok o represivnem organu, saj je veliko stvari, katere so nujnejše. Prosi za
dolgoročno strategijo glede skupnih obalnih redarskih služb.
Župan Gregor Strmčnik obrazloži, da je potrebno prisluhniti različnim deležnikom glede smeri razvoja v Občini Ankaran.
Strinja se s tem, da je potrebno izdelati matriko kaj vse bi bilo za združevat. Pove, da je potrebno urgentno reševati
problem redarske službe.
Članica Občinskega sveta Nina Derenda pove, da se sprejema odlok o redarski službi zaradi dejanskega stanja v občini.
Pove, da je potrebno pogledati koga vse so redarske službe kaznovale v preteklosti niso kaznovale. Članica našteva
parkiranje po pločnikih, vinogradih, polotoku in kaos na plaži.
Članica Občinskega sveta Klara Maučec pove, da so potrebna zelo jasna pravila in stališča, za katere pa meni, da še niso
vzpostavljena. Doda, da je težko kaznovati nekoga za napačno parkiranje, če pa naprimer parkirišča niso urejena.
Župan Gregor Strmčnik pove, da redarska služba ne bo začela najprej kaznovati.
Gospa Mojca Primožič Kužner obrazloži razloge za sprejem odloka o redarski službi. Kot prvo našteje odločbo
inšpekcije, ki Občini Ankaran nalaga vzpostavitev redarske službe. Doda, da bodo redarji skrbeli za javni red in mir in ne
bodo le pisali kazni. Obraloži tudi trditev Gašperja Gašperja Mišica o oddaljenosti Pirana in posledično odzivnosti
redarske službe. Pove, da bodo v Občini Ankaran zaposlena najmanj dva redarja med turistično sezono, ki bosta
krajevno prisotna. Doda, da je smiselna skupna uprava, ker določeni kadri niso vsakodnevno potrebni na terenu
(naprimer inšpektor, ki izdaja odločbe in skrbi za izvajanje občinskih predpisov). Obrazloži, da se tako tudi racionalizira
število zaposlenih. Pojasni, da bosta oba župana narekovala usmeritev delovanja organa.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pojasni, da bi želel, da se vzpostavi ena medobčinska služba. Pojasni, da je
bil njegov predlog, da se naredijo skupne naloge uprave z namenom, da se prihrani.
Član Občinskega sveta Zoran Pavič pove, da skuša biti potrepežljiv, dejansko pa ga je celotna stvar razjezila. Pove, da ga
moti, da se Občina Ankaran ni povezala s Koprom, saj bi tako dokazali, da lahko sobivajo. Meni, da je sedaj postavljeno
sporočilo, da je med občinama zid.
* Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da iz razloga, ker je Občina Piran sprejela odlok v prvem branju bi
zato bilo smotrno sprejeti tudi njihov odlok v prvem branju, še posebej zato, ker je bila s strani Pirana napovedana
sprememba. Zato, ker meni da to ni racionalno in je nepravilno, se bo pri tej točki vzdržal.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 050:

1.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran« v predloženem besedilu.

2.

Občinski svet ugotavlja, da je zaradi začetka poletne turistične sezone in neobstoja občinske redarske službe
nujno potrebno zagotoviti višjo raven javnega reda in miru v Občini Ankaran. Občinski svet Občine Ankaran
nalaga Župana ter Občinski upravi Občine Ankaran, da v najkrajšem možnem času zagotovi izvajanje redarske
službe v Občini Ankaran ter zagotovi infrastrukturno, tehnično, kadrovsko, strokovno in organizacijsko
podporo za izvajanja nalog inšpektorata in redarstva na območju Občine Ankaran.

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 4 glasovi VZDRŽAN.
* (Član Občinskega sveta naknadno obrazloži svoj glas)
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Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
vzdržan
vzdržan
vzdržan
vzdržan
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Ad 7.)

9

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje postopek

Župan preda besedo podžupanji Barbari Švagelj, ki poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da podpira sodelovanje med občinami v mednarodnem projektu
preko kulture in gospodarstva. Doda, da bo Ankaran tako pridobil svojo identiteto in prepoznavnost v Severnem
Jadranu.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 051:

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Konvencijo o ustanovitvi ter statut EZTS »Severni Jadran« (kot celoto)
v predloženem besedilu.
2. Občinski svet Občine Ankaran pooblasti in zadolži Župana ter Občinsko upravo Občine Ankaran za izpeljavo
vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo ESTZ »Severni Jadran«.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Ad 8.)

13

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014

Župan poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Član Občinskega sveta Zoran Pavič se sprašuje ali bodo izpolnili vseh pet zakonskih pogojev.
Župan Gregor Strmčnik mu pritrdi.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 052:

1. Občinski svet Občine Ankaran potrdi Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014.
2. Občinski svet Občine Ankaran izjavlja, da s potrditvijo Zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za
leto 2014 Občina Ankaran še ne prevzema nobenih obveznosti in posledic v zaključnem računu prikazanih
poslovnih dogodkov, ravnanj, dolgov in drugih obveznosti sprejetih s strani Mestne občine Koper. S
potrditvijo zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 Občina Ankaran tudi še ne
podaja soglasja oziroma potrjuje pravilnost ravnanj Mestne občine Koper v letu 2014 in posledic teh ravnanj,
za katere se bo na podlagi naknadnih razkritjih oziroma revizije poslovnih dogodkov (poslovanja) Mestne
občine Koper v letu 2014 morebiti izkazalo oziroma ugotovilo kot škodljive za Občino Ankaran oziroma v
nasprotju z interesi in pravicami le-te.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Stran 14 od 22

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

9.)
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Proračun Občine Ankaran za leto 2015, predlog za hitri oziroma skrajšani postopek


Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015

Župan poda obrazložitev.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih amandmajev k predlogu odloka.
Članica Občinskega sveta Občine Ankaran Klara Maučec prosi za pojasnilo glede razpolaganja z nepremičnim
premoženjem (Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran). Pove, da so v 4.
členu navedena le okvirne lokacije, medtem ko so v 9. členu navedene konkretne lokacije nepremičnin.
Mojca Primožič Kužner pojasni, da je pri odprodaji potrebno navesti konkretne parcele, medtem pa ko pri nakupu ni
nujno, da že imaš konkretne parcele, zato na tem mestu ni potrebno imeti dovoljenja lastnika prostora, ki bo prodajal,
da se njegov prostor lahko kupi. Pove, da akt predstavlja dovoljenje županu oziroma občinski upravi, da razpolaga z
občinskim premoženjem.
Župan pojasni, da je zaradi tega podan tudi okvir glede nakupa prostora v centru Ankarana.
Član Občinskega sveta Aleks Abramovič pove, da je v 9. točki navedena parcela, katera se bo podarila Debelemu rtiču.
Župan pojasni navedbo. Obrazloži, da je Center za otroke s posebnimi potrebami Debeli rtič pred tem, da bo začel z
gradnjo. Doda, da se je že pred dvemi leti Mestna Občina Koper in takratna Občina Ankaran v konstituiranju
odpovedala kupnini parcele.
Članica Občinskega sveta Barbara Švagelj doda, da je bila v nedeljo prisotna pri praznovanju 20. obletnice sklada
Društva Silva, katero je bilo skupaj z gospo Angelo Lampe pobudnik tega centra. Pove, da je prejela zahvale Občini
Ankaran s strani Društva Silva za darilo. Doda, da ravno danes poteka razpis.
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da je ravno ta poteza močno pospešila odločanje na ministrstvu v Ljubljani.
Član Občinskega sveta Iztok Mermolja pojasni, da gre za zemljišča v skupni izmeri cca 2150 m/2 za namen izgradnje
dostopne poti in igrišča v novem centru.
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Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič pove, da podpira predlog odloka in bo odlično izhodišče za Mestno Občino
Koper za sprejetje proračuna, saj je številčno razvidno sofinanciranje javnih zavodov in javnih podjetij, ki so na območju
Mestne Občine Koper,katerih soustanoviteljica je Občina Ankaran s svojimi soustanoviteljskimi pravicami. Meni, da bo
tako lažje skleniti in podpisati sporazum delitvenih obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, kateri je že
pripravljen, vendar še nepodpisan. Doda, da gre za 1282 eurov na prebivalca Ankarana in da se da ta denar koristno
uporabiti. Pove, da je prikazan tekoči presežek, ki bo lahko uporabljen za realizacijo pobud v naslednjem letu. Izpostavi
temo pokopališča in realizacijo projekta. Nadalje čestita za pripravljen proračun Občine Ankaran.
Župan Gregor Strmčnik se zahvali vsem sodelujočim pri pripravi proračuna. Pove, da se zaveda, da je še daleč od
načrtovanega predvsem v pogledu izhodišč participatornega proračuna, glede pobud občanov, kaj naj se delno iz javnih
sredstev financira in v katerih programih. Doda, da je potrebno urediti tudi predloge Občinskega sveta in ostalih
deležnikov, ki so tehtni in pametni. Pove, da jih to v prihodnosti še čaka. Doda, da se z letom 2016 že začnejo vsebinske
teme, ki jih bo lokalna skupnost identificirala kot prioritetne. Doda, da je potrebno posebno zahvalo za izdelavo
proračuna nameniti strokovnim službam, ki so uporabile proračunske postavke, ki jih ne podpira njihova informacijska
podpora, temveč so uporabile »proračunski jezik« Mestne Občine Koper, da je lažje primerljiv, saj je tako v luči Kopra
lažje razpoznati kaj prevzema Ankaran in kaj Koper.
Član Občinskega sveta Darko Kavre pove, da proračun vsebuje vse postavke na katere je tudi sam že leta navajen. Doda,
da o vsebini posameznih številk ne bi govoril, se bo pa vsebinsko vključeval v proračunu za leto 2016. Doda, da današnji
proračun podpira in bo glasoval za.
Član Občinskega sveta Aleks Abramovič obrazloži svetnikom, da na prihodkovni strani ne poznajo vseh prihodkov ( npr.
višina NUSZ, …) in bi lahko bil končni znesek tudi večji.
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da se na prihodkovni strani v prihodnosti pričakujejo večji prihodki, za sedaj pa je bilo
upoštevano načelo previdnosti in konzervativnosti.
Župan Gregor Strmčnik uloži amandama k 16. členu Odloka o proračunu za leto 2015 in sicer z naslednim besedilom:
Spremeni se besedilo 16. člena tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po prejemu
dovoljenja ministrstva pristojnega za finance iz drugega odstavka 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO). Do pričetka uporabe tega odloka se občina financira skladno z določbami
Zakona o javnih financah o začasnem financiranju.«
Občinski svet Občine Ankaran glasuje o uloženem amandamaju 16. člena Odloka o proračunu za leto 2015:
Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 053:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015 kot v predloženem besedilu.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

13

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 054:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Občine Ankaran v predloženem besedilu.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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Ad 10.) Imenovanje člana in namestnika člana skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.;
Župan poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 055:

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k imenovanju Sabine Mozetič iz kopra, Kvedrova cesta 1 za
članico skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l..
2. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k imenovanju z Darij Novinca iz kopra, Kampel 5/c za
namestnika člana skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l..
3. Soglasje k imenovanju člana skupščine in njegovega namestnika iz prejšnjih točk, ne pomeni vnaprejšnjega in
splošnega soglasja Občine Ankaran v smislu soglasja iz tretjega odstavka 51. b člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občine do skupnega Javnega podjetja Rižanski vodovod
Koper d.o.o.-s.r.l..
4. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic do skupnega Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. in za
glasovanje oziroma odločanje na skupščini podjetja, si mora Mestna občina Koper oziroma v njenem imenu
član oziroma namestnik člana skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l. kot predstavnik
Mestne občine Koper, pred vsako skupščino za posamezno točko odločanja pridobiti od Občine Ankaran
pisno navodilo o glasovanju oziroma soglasje k predlagani odločitvi. K glasovanju oziroma odločitvi Mestne
občine Koper ali člana oziroma namestnika člana skupščine predstavnika Mestne občine Koper, na skupščinah
Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l., brez predhodno pridobljenega pisnega navodila o
glasovanju oziroma soglasja k predlagani odločitvi tudi s strani Občine Ankaran, je neveljavno in k njemu
Občina Ankaran ne bo podala naknadnega soglasja.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

Stran 18 od 22

13

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Ad 11.) Dopolnitev sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem MOK za leto 2014
Župan poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 056:

Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK št.: 478-446/2013 z dne 28. maj 2015 v
predloženem besedilu.
Sklep je sprejet z 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

13

Ad 12.) Imenovanje direktorja Javnega stanovanjskega sklada MOK
Župan poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Župan Gregor Strmčnik in Občinski svet pozove in zadolži Javni stanovanjski sklad k pripravi treh strateških gradiv. Kot
prvo navede načrt dela in razvoja Javnega stanovanskega sklada (2015 -2019), kot drugo; posredovanje strukture za
določitev nepremičnega in premičnega premoženja za pripravo delitvene bilance premoženja ter kot tretje; smernice
za delitev skupnega premoženja, ki se nanaša na Javni stanovanjski sklad. Obrazloži, da je to potrebno, saj se bodo
odločali ali Javni stanovanjski sklad reorganizirati ali narediti znotraj njega ločeno enoto Ankaran, ali ga pustiti v istem
stanju ali izstopiti. Župan predvidi trimesečni rok.
Član Občinskega sveta Darko Kavre obrazloži prve dve alineji (načrt dela, popisa, evidence). Doda, da lahko podatke
pridobijo tudi jutri. Pove, da imajo program, ki so ga naredili in v katerem ravno govorijo o uskladitvi pravnih aktov in
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reorganizaciji Javnega stanovanjskega sklada, ki bo odvisen od sklenjenega dogovora med občinama. Obrazloži, da bo
brez dogovora med občinama razvoj sklada na investicijskem področju upočasnjen. Glede tretje alineje, član
Občinskega sveta Darko Kavre predlaga skupen razgovor na podlagi katerega bi se lahko podale nadaljne smernice
razvoja Javnega stanovanjskega sklada.
Župan Gregor Strmčnik pojasni, da je ravno to imel v mislih, ko je govoril o tromesečnem roku. Pojasni, da bi tako pred
proračunom imeli izhodišča za odločenje v tem organu.
Član Občinskega sveta Darko Kavre pove, da lahko do jutri posreduje zahteve prvih dveh alinej.
Član Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišič je za formiranje medobčinskega stanovanjskega sklada in ne vidi smisla v
razdruževanju. Razmišlja tudi o obalnem stanovanjskem skladu.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 057:

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k imenovanju Darka Kavreta, iz Ankarana, za direktorja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.
2. Občinski svet občine Ankaran nalaga Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper, da mu v
seznanitev do 10.9.2015 posreduje naslednja pisna gradiva:
 Načrt dela in razvoja Javnega stanovanjskega sklada MOK v obdobju 1.7.2015 – 1.7.2019;
 Razvid oziroma evidenco nepremičnega premoženja (zemljišča, objekti–nepremičnine, grajeno javno
dobro, javna infrastruktura), nepremičnega družbenega premoženja, premičnega premoženja, bremen v
povezavi s premoženjem, ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih upravljavskih deležev in
pravic (koncesijska razmerja, pogodbena razmerja), premoženjskih pravic (premoženje, denarna
sredstva, vrednostni papirji, terjatve, sredstva rezerv, sredstva za druge namene z odgovarjajočo pasivo)
Javnega stanovanjskega sklada MOK za poslovna leta 2011, 2012, 2013 in 2014 v strukturi dokumenta:
20141112_načrt razdelitve MOK_OA_v01;
 Smernice za delitev oziroma določitev načina delitve skupnega premoženja MOK in OA v delu, ki se
nanaša na Javni stanovanjski sklad MOK, s predlogom organizacije in izvajanja stanovanjske politike v
Občini Ankaran.
3. Gradiva s področja stanovanjske politike bo Občinski svet Občine Ankaran obravnaval na redni septembrski
seji.
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
samoizločitev
za

Občinski 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
Zoran Pavić
Klara Maučec
Darko Kavre
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

12

Ad 13.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta;

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud ter nanje odgovori ustno na seji ali pisno do naslednje
redne seje.
a)

Vzpostavitev WI-FI povezave na območju Občine Ankaran - Pobuda člana Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišiča

Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič predlaga vzpostavitev wi-fi povezave na celotnem območju Občine Ankaran, saj
jim to presežek v proračunu omogoča in gre za zanemarljiv strošek, ki si ga lahko privoščijo.
Župan pove, da ni potrebe po prepričevanju. Potrebno je določiti časovni okvir.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič predlaga, da bi do tega prišlo že to poletje, saj ne gre za nadstrošek ter da gre za
prioriteto. Doda, da gre za dobronamerno gesto, ki bi jo bilo potrebno upoštevati.
b) Mali Rtič - Pobuda člana Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišiča
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da je območje Lazareta (Mali rtič) precej zanemarjeno, neurejeno in
velikokrat nevarno za uporabnike in obiskovalce. Doda, da so v poletni turistični sezoni najpogostejši lastniki
avtodomov, ki svoja vozila parkirajo na neurejeni površini, ki ni infrastrukturno prilagojena tovrstni rabi. Doda, da so se
na rtiču zbirale združbe, ki niso imele le turističnih namenov. Obrazloži, da se na omenjenem območju pogosto kuri in
prireja zabave za katerimi ostaja gora odpadkov za katere ni primerno poskrbljeno in predstavljajo grožnjo za okolje.
Meni, da bi se moralo območje urediti in najti dolgoročne prostorske usmeritve. Predlaga, da se že pred začetkom
turistične sezone celotno območje neurejenega naravnega kopališča, ki jo sedaj uporabljajo lastniki avtodomov,
primerno uredi ter zagotovi varnost, čistočo in urejenost vsem uporabnikom. Predlaga višinsko zaporo za vozila ali
kakšno drugo rešitev. Doda, da komunalnemu podjetju ni težko dodatno urediti in počistiti območje. Pove, da se je pri
njemu oglasil namestnik komandirja policije, ki mu je omenil te predloge (npr. namestitev prometnega znaka).
Župan ustno odgovori na vprašanje člana Občinskega sveta Gašpar Gašpar Mišiča. Pove, da so uspeli oddati oba lokala
in sicer na lokaciji v Valdolti ter Sv. Jerneju. Obrazloži, da so se najemniki zavezali k vzdrževanju prostora (košnja,
čiščenje smeti,…). Doda, da je na Debelem rtiču predvidena delna zapora s kamni ter da je bil pri Komunali Koper
naročen ekološki otok s celotnim kompletom zabojnikov za ločevanje odpadkov. Zaveda se, da jih v naslednji sezoni
čaka ureditev ostalih stvari ter da je potrebno določiti režime kje umestiti in dopustiti avtodome, šotorišča in prikolice.
Doda, da tega še v letošnji ni mogoče izpeljati.
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c)

Ograja (mreža) na Jadranski cesti - Pobuda člana Občinskega sveta Darka Kavreta

Član Občinskega sveta Darko Kavre pove, da je pričakoval nekoliko bolj konkretne odgovore, vendar sprejema oodgovor
župana, ki je povedal da bodo pobude evidentirane in da bodo v nekem času našle svoje mesto. Občinski svetnik Darko
Kavre opozori na razcefrano mrežo v kraju.
Župan pove, da je v Občinski upravi zaposleno veliko ljudi in je obseg dela zelo velik, zato prosi za razumevanje. Glede
pobud obrazloži, da je v izdelavi spletna aplikacija namenjena pobudam.
d) Lokacija sestanka

Seja se je zaključila ob 23:21 uri.

Zapisala:
Nataša Mačešič

Občina Ankaran
Župan:
Gregor Strmčnik
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