OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK - SCENOSLED
16. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila dne 28. FEBRUARJA 2017 ob 20. uri v prostorih Občine Ankaran

Občinski svet Občine Ankaran – prisotni:

Župan: Gregor Strmčnik.
Člani občinskega sveta: Barbara Švagelj, mag. Aleks Abramović,
Nina Derenda, Zvezdan Ražman, Zoran Pejanović, Davor Andrioli,
Franko Železnjak.

Občinski svet Občine Ankaran – odsotni:

Gašpar Gašpar Mišič, Klara Maučec, Zoran Pavić, Darko Kavre

Ostali prisotni:

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

Ugotovi se, da je prisotnih 7 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen.

Ad 0.) Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma
skrajšanih postopkih za sprejem odloka;
Župan predlaga razširitev dnevnega reda, in sicer tako, da se v dnevni red doda točka: Nasprotovanje nameri postavitve
bazne postaje – stolpa za potrebe vzpostavitve sistema mobilne telefonije v centru Ankarana.
Župan predlaga tudi hitri postopek za točko dnevnega reda: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi,
organizaciji in delovnemu področju občinske uprave Občine Ankaran – predlog za hitri postopek.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Ankaran – predlog za hitri postopek;
3. Pooblastilo županu glede dejanj in aktov, povezanih z urejanjem prostora in drugih posegov v prostor na
območju koprskega tovornega pristanišča ter obale;
4. Pooblastilo županu glede skupnega nerazdeljenega premoženja;
5. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Ankaran;
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Ankaran – predlog za hitri postopek;
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3. Pooblastilo županu glede dejanj in aktov, povezanih z urejanjem prostora in drugih posegov v prostor na
območju koprskega tovornega pristanišča ter obale;
4. Pooblastilo županu glede skupnega nerazdeljenega premoženja;
5. Nasprotovanje nameri postavitve bazne postaje – stolpa za potrebe vzpostavitve sistema mobilne telefonije v
centru Ankarana
6. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 133:
Občinski svet Občine Ankaran točko dnevnega reda pod št. 2. obravnava po hitrem postopku.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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ČLANI OBČINSKEGA SVETA
_______________
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
_______________
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
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Sprejem dnevnega reda
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 134:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi razširjeni dnevni red 16. redne seje z dne 28. februar 2017.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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SKUPAJ glasovanje ZA

Ad 1.)

7

Potrditev zapisnika 15. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Župan pove, da so člani občinskega sveta prejeli zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran z ostalimi
gradivi, in pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 135:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnika 15. redne seje, z dne 20. 12. 2016 ter 1. dopisne seje, z dne 31. 1. 2017.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 2.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ankaran – predlog za hitri postopek
Projekt vzpostavitve delovanja občinskih organov in občinske uprave Občine Ankaran se na podlagi ugotovljenih
potreb, analiz in opravljenega dela, zaključuje. Za nemoteno delo je treba organizacijo dela občinske uprave določiti
tako, da bo prilagojena nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Ob zaključku projekta
vzpostavitve delovanja občinskih organov in občinske uprave župan skladno svojimi zakonskimi pristojnostmi pripravlja
predlog organizacije in sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, ki bo podlaga za začetke izvajanja javnih razpisov
in natečajev za zaposlitev javnih uslužbencev ter pri pripravi katere so se za zagotovitev učinkovitega delovanja občine
pokazale potrebe po manjših spremembah organizacije občinske uprave.
Na podlagi navedenega župan, skladno s svojimi pristojnostmi, predlaga spremembo Odloka o organizaciji Občinske
uprave Občine Ankaran. V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran se večina določb nanaša na drugačno poimenovanje delovnih
področij posameznih oddelkov, in sicer njihovo delitev na posamezne vsebinske sklope, kar pa ne pomeni členitve
oddelkov na nižje organizacijske enote. Z delitvijo pristojnosti posameznega oddelka na vsebinske sklope se tudi v
odlok uvaja vsebinska členitev, po kateri dejansko posluje občinska uprava in s pomočjo katere je možno učinkoviteje
voditi, dodeljevati in nadzorovati izvajanje posameznih poslovnih procesov oziroma nalog znotraj občinske uprave.
Manjša vsebinska sprememba je predlagana pri nalogah Oddelka za pravne zadeve in lokalno samoupravo, v katerega
bi se iz sekretariata prenesle naloge, povezane z medobčinskim in regionalnim povezovanjem, evropskimi zadevami in
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čezmejnim sodelovanjem. Ravno tako je predlagan prenos nalog s področja sistema kakovosti, organizacije poslovnih
procesov in management informacijskih sistemov iz sekretariata v Oddelek za razvoj in investicije. Pri Varnostno
prekrškovni službi pa se predlaga njen prenos v občinsko upravo kot notranje organizacijske enote ter preimenovanje
skladno z drugimi organizacijskimi enotami v Oddelek za javno varnost in zaščito.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 136:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran kot v priloženem besedilu.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 3.) Pooblastilo županu glede dejanj in aktov, povezanih z urejanjem prostora in drugih posegov v prostor na
območju koprskega tovornega pristanišča ter obale;
Občina Ankaran je večkrat pozvala predstavnike Vlade RS na delovno srečanje za rešitev odprtih vprašanj v zvezi s
konflikti, ki jih na območju OA povzroča Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito ureditev pristanišča za
mednarodni promet v Kopru, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije (t. i. »DPN«). OA ni prejela nikakršnega odziva
na to temo.
DPN predvideva prostorsko urejanje in obsežno pozidavo zelo velikega območja, deloma kopenskega, deloma morske
obale, in v zelo velikem obsegu tudi prostora, kjer je zdaj vodna površina slovenskega morja. Natančna površina
območja, ki je predmet prostorskega urejanja oz. pozidave, v izpodbijanem DPN ni nikjer navedena in jo je mogoče le
ocenjevati. DPN občutno razširja območje, ki naj bi se za potrebe poslovanja gospodarske družbe Luka Koper d. d.
pozidalo. To območje DPN zelo močno razširja tudi na ozemlje, ki ga zdaj predstavlja vodna površina slovenskega
morja. V 40. čl. izpodbijanega DPN je tako predvidena gradnja popolnoma novega 3. pomola. Gradnji 3. pomola
odločno nasprotuje tudi javnost - 4.500 podpisov nasprotovanja gradnji je zbralo civilnodružbeno gibanje, načrt
gradnje 3. pomola pa tudi popolnoma ignorira oziroma ne upošteva nobene od 54 pisnih pripomb, ki sta jih
zainteresirana javnost in tudi KS Ankaran uradno podali v postopkih javne obravnave DPN.
V DPN predvidena pozidava slovenske obale in slovenskega morja pomeni hud, nedopusten poseg v vrsto njihovih
ustavnih pravic. Po oceni OA je bil DPN sprejet v postopku, ki je bil izveden v nasprotju z načeli pravne države in pravili
za Slovenijo zavezujoče Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah.
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Izhajajoč iz vseh dosedanjih postopkov za dosego omenjenega cilja ter izhajajoč iz navedenega OS OA pooblašča
Župana Občine Ankaran, da v imenu in za račun Občine Ankaran uporabi vsa potrebna pravna sredstva v postopkih
pred državnimi ter evropskimi institucijami oziroma organi za potrebe preprečitve nedovoljenih, nesorazmernih ter
škodljivih posegov v prostor na območju koprskega pristanišča ter vzdolž celotne obale na ozemlju Občine Ankaran.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 137:

1.

2.

Občinski svet Občine Ankaran pooblašča Župana Občine Ankaran, da v imenu in za račun Občine Ankaran
uporabi vsa možna pravna sredstva pred državnimi organi in sodišči, Ustavnim sodiščem RS ter evropskimi
organi in sodišči zoper dejanja in akte, povezane z urejanjem prostora in drugimi posegi v prostor na
območju koprskega tovornega pristanišča ter vzdolž celotne obale na teritoriju Občine Ankaran, ki
predstavljajo enostranske, nedovoljene, nesorazmerne ter škodljive posege v prostor.
Sklep velja takoj.

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Pooblastilo županu glede skupnega nerazdeljenega premoženja;

51.c člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) določa, da če občine ne razdelijo premoženja v skladu s prejšnjim členom
sporazumno, se z dnem ustanovitve novih oziroma nove občine ali priključitve izločenega dela občine k sosednji občini,
razdeli premoženje tako, da
nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadejo občini, na območju katere
ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb druge občine – v tem primeru pripadejo
tej občini;
nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih
skupnosti ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje občine, na območju katere leži oziroma njihovih ožjih
delov v skladu s statutom občine;
premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi,
postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Če se ugotovi, da župana Občine Ankaran in Mestne občine Koper ne uspeta skleniti sporazumne delitve še
nerazdeljenega premoženja, mora župan uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva za dosego poštene in zakonite
razdelitve premoženja.
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V skladu z navedenim OS OA županu OA podeljuje pooblastilo kot sledi v izreku sklepa.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 138:
1.

2.

Občinski svet Občine Ankaran pooblašča Župana Občine Ankaran, da v imenu in za račun Občine Ankaran
uporabi vsa pravna sredstva za potrebe zaščite pravic Občine Ankaran, povezanih s skupnim nerazdeljenim
premoženjem med Mestno občino Koper in Občino Ankaran.
Sklep velja takoj.

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 5.) Nasprotovanje nameri postavitve bazne postaje – stolpa za potrebe vzpostavitve sistema mobilne telefonije
v centru Ankarana;
Občina Ankaran je dne 17. 10. 2016 prejela vlogo stranke Telemach d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana, ki jo s pooblastilom zastopa Archtel d. o. o., Povšetova ulica 63, 1000 Ljubljana, za izdajo projektnih pogojev
oziroma soglasja za postavitev objekta bazna postaja, KO823 A stolp Ankaran za potrebe vzpostavitve sistema mobilne
telefonije. Investitor želi navedeni objekt postaviti na zemljišču s parc. št. 550, k. o. Oltra. Postavljena bazna postaja bi
bila skupaj z antenami visoka 27 metrov in bi stala v neposredni bližini Župnije Ankaran ter 200 metrov od poslopja
Osnovne šole in vrtca Ankaran.
Župan pojasni, da je v Občini Ankaran že nekaj takih baznih postaj. Predlaga, da se najprej naroči študija, ki bi pokazala,
kakšen je vpliv teh objektov na okolje in ali je te bazne postaje možno združiti na enotni lokaciji ter s tem zmanjšati
vpliv na okolje in ljudi.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in komentarjev.
Član občinskega sveta Zoran Pejanović pove, da je proti postavitvi bazne postaje, ker je v kraju že več drugih baznih
postaj. Meni, da bi se morali ponudniki storitev povezati, saj ne vidi smisla, da bi jih bilo toliko v Ankaranu. Ne ve, kaj
bo pokazala študija, vendar meni, da v kraju to ni potrebno.
Župan poudari, da mora biti predvsem tako, da vsi delajo pod enaki pogoji in omejitvami. Pojasni, da je treba imeti
neodvisne strokovnjake, ki povedo, katere rešitve so optimalne ter neškodljive za okolje.
Članica občinskega sveta Barbara Švagelj in član občinskega sveta Zvezdan Ražman sta soglasno proti postavitvi nove
bazne postaje. Članica občinskega sveta Barbara Švagelj meni, da že sam stolp, tako visok, brez škodljivih vplivov, ni
primeren.
Župan pove, da je prav to sevanje ena od oblik onesnaževanja, zato je treba poskrbeti za kakovost.
Član občinskega sveta Davor Andrioli soglaša, da bazna postaja ni potrebna, saj, kot pravi, je do zdaj vse delalo in ne
vidi smisla, da bi gradili še dodatne objekte. Predlaga, da bi se napeljala optika.
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 139:

1.

2.

3.
4.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani z vlogo za izdajo projektnih pogojev s strani stranke Telemach d. o.
o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, ki jo s pooblastilom zastopa Archtel d. o. o., Povšetova ulica
63, 1000 Ljubljana.
Občinski svet nasprotuje nameri investitorja pri postavitvi bazne postaje – stolpa za potrebe vzpostavitve
sistema mobilne telefonije ter nalaga županu in strokovnim službam občine, da uporabijo vsa pravna sredstva
za zaščito interesov lokalne skupnosti v postopkih, potrebnih za legalno postavitev obravnavanega objekta.
Občinski svet naloži občinski upravi, da pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih
delovanja objekta iz prejšnjega člena ter že obstoječih baznih postaj v naselju.
Sklep velja takoj.

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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RIA
SZV
SZV
SZV
AJN
INS

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
_______________
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
_______________
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK
SKUPAJ glasovanje ZA

GLAS (za, proti, vzdržan)
/
za
za
za
za
/
za
za
/
/
/
/
za
7

Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta;

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud.
Člani Občinskega sveta OA nimajo vprašanj ali pobud.
Seja se je zaključila ob 20:17.

Zapisala:
Nina Jurinčič

Občina Ankaran
Župan:
Gregor Strmčnik

Stran 7 od 7

