OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila dne 17. OKTOBER 2017 ob 19. uri v prostorih Občine Ankaran

Občinski svet Občine Ankaran – prisotni:

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

Občinski svet Občine Ankaran – odsotni:

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

Ostali prisotni:

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

Ugotovi se, da je prisotnih 7 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen.
Ad 0.) Določitev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma
skrajšanih postopkih za sprejem odloka;
V skladu s 44. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet na začetku
seje določi dnevni red. Župan predlaga razširitev dnevnega reda, in sicer tako, da se v dnevni red doda točka: Soglasje
Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper za nakup gasilskih vozil;
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;
Seznanitev s polletnim poročilom izvajanja proračuna Občine Ankaran za leto 2017;
Sklep o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti do obale, t.i. območje »Gradis«;
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Občine za leto 2017 – predlog za hitri postopek;
Rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2017 – predlog za hitri postopek;
Volitve predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS;
Seznanitev z Odlokom MOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper;
Seznanitev z Odlokom MOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport;
Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran;
2. Seznanitev s polletnim poročilom izvajanja proračuna Občine Ankaran za leto 2017;
3. Sklep o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti do obale, t. i. območje »Gradis«;
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Občine za leto 2017 – predlog za hitri postopek;
5. Rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2017 – predlog za hitri postopek;
6. Volitve predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS;
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7. Seznanitev z Odlokom MOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper;
8. Seznanitev z Odlokom MOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport;
9. Soglasje Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper za nakup gasilskih vozil;
10. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.

Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 156:

Občinski svet Občine Ankaran točki dnevnega reda pod št. 4 in 5 obravnava po hitrem postopku.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

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

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

11

GLAS (za, proti, vzdržan)
/
za
za
za
za
/
/
za
/
/
za
/
za
za
proti
vzdržan
7
0
0

Sprejem dnevnega reda
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 157:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi razširjeni dnevni red 19. redne seje z dne 17. oktober 2017.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
_____________
BARBARA ŠVAGELJ
Mag. ALEKS ABRAMOVIĆ
NINA DERENDA
ZVEZDAN RAŽMAN
________________
ZORAN PEJANOVIĆ
DAVOR ANDRIOLI
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ
KLARA MAUČEC
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11.
12.
13.

SZV
AJN
INS

ZORAN PAVIĆ
DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK

SKUPAJ

Ad 1.)

11

za
7

za
/
za
proti
0

vzdržan
0

Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran;

Župan pove, da so člani občinskega sveta prejeli zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran z ostalimi
gradivi, in pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 158:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 18. redne seje z dne 23. 5. 2017.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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12.
13.
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Ad 2.)

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
11

GLAS (za, proti, vzdržan)
/
za
za
za
za
/
/
za
/
/
za
/
za
za
proti
vzdržan
7
0
0

Seznanitev s polletnim poročilom izvajanja proračuna Občine Ankaran za leto 2017

Prihodki Občine Ankaran za leto 2017 so predvideni v višini 9.063.040,41 EUR. Največji delež v načrtovanih
prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 80,03 % celotnih načrtovanih prihodkov, sledijo
nedavčni prihodki v višini 19,73 % vseh načrtovanih prihodkov. Podatki iz bilance prihodkov in odhodkov
kažejo, da so bili davčni prihodki proračuna v prvi polovici leta 2017 realizirani v višini 48,47 %, nedavčni v višini
41,46 %, transferni pa so presegli plan. Prihodki v drugi polovici leta ne bodo realizirani skladno s planom, in
sicer predvsem zaradi časovnega zamika pri obračunu nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, zato bo
potreben rebalans proračuna za leto 2017.
Občina Ankaran poravnava obveznosti v skladu s pogodbenimi določili in plačilnimi roki ter zakonskimi določili,
ki urejajo področje izvrševanje proračuna. Odhodki so bili (na dan 30. 6. 2017) realizirani v višini
2.612.542,83 EUR, kar glede na sprejeti proračun znaša 27 %. Poglaviten razlog za nižjo realizacijo odhodov je
časovni zamik pri realizaciji kadrovskega načrta. Posledično se niso izvedli vsi planirani investicijski projekti,
investicije v teku (velja predvsem za investicije, povezane s prenovo kuhinj zavoda OŠV Ankaran in objektom B1
za vzpostavitev vrtca Delfino blu enota Ankaran) pa se bodo finančno odrazile v drugi polovici leta. Zaradi
navedenega realizacija na investicijskih odhodkih znaša le 10,97 %. V drugi polovici leta bo treba prilagoditi
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aktivnosti in s tem porabo glede na aktualne zmožnosti, tako z vidika prihodkov kot tudi z vidika realizacije
kadrovskega načrta.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Član občinskega sveta Zoran Pavić prosi za pojasnilo, ali obstaja realna predpostavka, da bi v drugi polovici leta izrabili
večji odstotek na področju investicij. Zdi se mu, da je predstavljeni odstotek majhen.
Župan pojasni, da se bo v drugi polovici več poznalo na strani realizacije, prihajali bodo tudi stroški in s tem se bo
dvignila realizacija. Občina se je znašala v položaju, ki ga ni predvidela v proračunskem načrtovanju, to je intenzivno
sodelovanje z državo pri nepremičninskih poslih v zvezi s površinami Luke Koper. Določeni finančni transferji in
investicije, ki segajo na nepremičninska polja in so tudi strateški, saj se bo kasneje lahko delalo na infrastrukturi, bodo
realizirani, čeprav to ni bilo predvideno v proračunu. Župan pojasni, da bodo zaradi tega določena nihanja od tistega,
kar je občina načrtovala, in konec leta odstopanja od proračuna. Letos bo tako verjetno še kakšen rebalans. Župan
odgovori g. Paviču, da je pričakovati, da se bo v investicijskem ciklusu v drugi polovici proračunskega leta realizacija
izkazovala.
Član občinskega sveta mag. Aleks Abramović pojasni še, da je treba upoštevati, da določene investicije (šola, vrtec,
italijanski vrtec) niso še zajete v to realizacijo.
Ad 3.)

Sklep o razglasitvi javnega dobrega na dostopni poti do obale, t. i. območje »Gradis«;

Župan pojasni, da je cilj občine razglasiti kot javno dobro pot, ki vodi skozi t. i. območje »Gradis« do obale. Pot je
namreč edina dostopna pot do priobalnega pasu, ki je v občinski lasti in upravljanju, na tem območju. Predlog sklepa je
nastal z željo po ohranitvi dostopnosti in prehodnosti morske obale, ki ju predvidevata Zakon o vodah (Uradni list RS, št.
67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter politika občine. Župan pojasni, da gre za
politiko občine, ki jo vodstvo zasleduje na vseh delih obale, ne le na Gradisu.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih amandmajev k predlogu sklepa.
Član občinskega sveta mag. Aleks Abramović pove, da so na Gradisu pretirano posegli v okolje in območje praktično
sprivatizirali. Težave se na primer pojavljajo tudi, ko morajo reševalci dostopati do obale. Abramović poudari, da je to
treba urediti.
Župan se strinja in izpostavi, da je bila tam celo smrtna žrtev, ker reševalci z nosili niso mogli pravočasno do
ponesrečenca.
Članica občinskega sveta Nina Derenda prosi za skico dostopne poti do obale. Skica je prikazana na projektorju.
Prikazana pot bi postala javno dobro in bi bila tako pod enakimi pogoji dostopna vsem.
Članica občinskega sveta Barbara Švagej v zvezi z Gradisom pove, da kolikor ji je znano, je bil lani zaprt dostop do
parkirnih površin v zgornjem delu, kjer bi tudi morala biti vsaj deloma zagotovljena javna parkirna mesta.
Župan na grafiki pokaže parkirna mesta, o katerih je govora, in pove, da naj bi bila Občina Ankaran po njegovih
podatkih – to ni uraden podatek – lastnica določenih parkirnih mest. Poda še informacijo občinskemu svetu o tem, da s
stečajnim upraviteljem Primorje v stečaju občina zelo dobro sodeluje. Upravitelj je zelo kooperativen. Zaveda se velikih
težav, povezanih s tem območjem. A v tem trenutku občina še ni posegala v te zadeve, ker se še urejajo razmere
znotraj podjetja v stečaju. Sicer pa je potem ta parkirna mesta smiselno uporabljati kot dostop do plaže Študent in do
občinske plaže pod Gradisom, pa tudi za ureditev postajališča za javni potniški promet. Zadeve torej še niso končane in
treba je poseči notri ter zadeve urediti, ker gre za precej obsežen sklop nepravilnosti.
Jani Krstić, kot pomoč pri delu občinskega sveta, doda, so omenjena parkirna mesta zapadla pod stečajno maso. Gre za
podedovano razmerje med Mestno občino Koper (MOK) in Primorjem. MOK je že prijavila izločitvene pravice na teh
parcelah znotraj stečajne mase, Občina Ankaran pa jih je prevzela. Postopki v tem trenutku tečejo.
Župan povzame, da je Občina Ankaran podedovala pravice MOKa v postopku stečaja podjetja.
Član občinskega sveta Zoran Pavić je povedal, da je zelo v redu, da se je to izpostavilo, ker prej ni bilo rampe in ljudje so
tam parkirali ter bili navajeni, da so prosto dostopali do območja.
Župan to je zagotovo eno od območji, ki ne bi bilo tako, če bi občina obstajala že 10 let. Ta del obale je trajno
degradiran. Takih objektov je bilo predvidenih še 14, a zdaj ne bodo zgrajeni. Ta del je zatečeno stanje, ki ga ni bilo
mogoče rešiti, bo pa občina uveljavljala pravico do javnega dobrega, kjer koli bo lahko.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 159:

1. Vzpostavi se status javnega dobrega lokalnega pomena na zemljiški parceli 1040/3, k. o. Oltra in ureditvah, ki
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v naravi predstavljajo dostopno pot ter stopnišče, ki vodita do morske obale.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se le-ta
pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status grajenega javnega
dobrega lokalnega pomena.
3. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

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

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
11

GLAS (za, proti, vzdržan)
/
za
za
za
za
/
/
za
/
/
za
/
za
za
proti
vzdržan
7
0
0

Ad 4.) Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Občine za leto 2017 – predlog za hitri postopek;
Občina Ankaran je v decembru 2016 sprejela Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem
Občine Ankaran za leto 2017 kot sestavni del proračuna za leto 2017. Izhajajoč iz dejstva, da je bil v času po sprejetju
predmetnega sklepa izkazan interes po odkupu parcel z območja načrtovanega t. i. Serminskega vhoda v koprsko
tovorno pristanišče oziroma zalednih površin, predvidenih za nadaljnjo širitev pristaniške dejavnosti, je treba letni
načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem dopolniti in osvežiti v delu, ki se nanaša na razpolaganje z
nepremičninami na zadevnem območju.
Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2017 je dopolnjen tudi
na način, da Občina predvideva in s predmetnim sklepom omogoča nakup posameznih nepremičnin na območju
Občine Ankaran za potrebe gradnje in vzpostavitve komunalne in druge javne infrastrukture v občini.
Podobno velja tudi za vse nepremičnine, ki so v občini Ankaran in spadajo v območje veljave Odloka o določitvi
območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/2003), saj je njihovo odprodajo in morebitno
uveljavljanje predkupne pravice občine praktično nemogoče učinkovito predhodno predvideti.
Župan je pojasnil, da Občina Ankaran Republiki Sloveniji (RS) prodala cca. 7700 kvadratnih metrov veliko zemljišče pod
viaduktom Bonifika pri Luki Koper, RS pa bo občini prodala cca. 7700 kvadratnih metrov veliko zemljišče na Sv.
Katarini. Občina bo prodala parcele št. 878/18 (ID 2340702), k. o. 2594 – Ankaran v izmeri 525 m², št. 878/64 (ID
6396933), k. o. 2594 – Ankaran v izmeri 1.198 m², št. 878/65 (ID 6396931), k. o. 2594 – Ankaran v izmeri 5.985 m².
Kupnina za te premičnine znaša 598.067,00 EUR.
Občina bo od RS odkupila parcele, ki zavzemajo platformo, levi pomol in zemljišča ob levem pomolu na Sv. Katarini.
Občina te parcele potrebuje, da bi lahko nadaljevala s projektom športno-rekreacijskega parka.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Članico občinskega sveta Nino Derenda zanima, ali drži, da bi za tri parcele dobili dve.
Župan pojasni, da številčno to drži, površinsko pa je enako s tem, da sta površini po cenitvah izredno težko primerljivi.
Članico Derendo zanima, kakšna je cenitev naših parcel.
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Župan pojasni, da smo opravili obe cenitvi. Ko smo ocenjevali, končno z vsemi parametri, je bila serminska ocenjena na
530.000,00 EUR, na Sv. Katarini pa na 560.000,00 EUR. Zaradi tržnih zakonitosti se je s 530.000 dvignilo na 600.000, ker
se je pokazalo, da trg prenese tako ceno; višamo lahko, nižati ne smemo. Tako smo izposlovali višjo ceno. Za Sv.
Katarino ima RS sedaj cenitev okoli 940.000,00 EUR. V tem primeru bomo izvedli revizijo te cenitve, ker je cenilec tukaj
vključeval notri tudi pridobitno dejavnost mandrača, ki pa je javna gospodarska služba, ki nima profita od te dejavnosti
in je dobičkonosnost tukaj kategorija, ki ne sme biti upoštevana kot dodana vrednost. Župan pojasni, da je po mnenju
občine to bila strokovna napaka te cenitve, saj so upoštevani določeni elementi, ki ne bi smeli biti vključeni. Z
novelacijo in dodatnimi elementi bo občina skušala nižati to ceno. Po naših izračunih bi se morali približati ceni
560.000,00 EUR. Je pa težko enačiti, kajti eno je nasuto močvirje na eni strani, na drugi strani pa je že neka
infrastruktura; torej ni čisto 1:1.
Derendo zanima, kaj bo, če cenitev ne bo 1:1 in bo cena vseeno višja.
Župan pove, da bo v tem primeru občinski svet odločal, ali izpeljati nakup ali ne, in bo ocenjeval, koliko je za Občino
Ankaran vredno, da lahko tam naredi športni park. Če bi se odločili, da to lokalni skupnosti toliko pomeni, bi lahko že
zdaj dali 900.000,00 EUR. Smo pa prišli tako daleč, da lahko odprodamo serminske parcele za zelo dobro tržno ceno in
da imamo v pogodbi zajamčeno možnost nakupa, da pa ceno, kot je zdaj po državni cenitvi, še popravimo, zato ker je
po našem mnenju previsoka. To je tudi določeno v pripravljeni pogodbi. Se pa zelo mudi, ker se mora sprožiti postopek
gradnje serminskega vhoda, česar pa ne smemo zadrževati. Ni korektno, da bi se zaradi cenitve Sv. Katarine še dva
meseca pogajali in s tem zadrževali izvedbo projekta gradnje celinskega vhoda v luko.
Derendo zanima še, kaj je z objektom, ki stoji na občinskih parcelah.
Župan pove, da je objekt izvzet iz cenitve, ker ga je naredila Luka Koper.
Derendo zanima tudi, ali obstaja kakšen zadržek, strah, da bi si država premislila. Da bi občina odprodala, potem pa ne
bi mogla kupiti parcel na Sv. Katarini.
Župan pojasni, da ima pogodba zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo odkupne pravice. Če država ne bi ponudila parcel
občini, bi občina na podlagi pogodbe že lahko vpisala lastnino na Sv. Katarini v zemljiško knjigo.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 160:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu ravnanja s
stvarnim in finančnim premoženjem Občine za leto 2017 kot v predloženem besedilu.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 5.)

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
11

GLAS (za, proti, vzdržan)
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za
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/
/
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/
/
za
/
za
za
proti
vzdržan
7
0
0

Rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2017 – predlog za hitri postopek;

Odlok Občinski svet Občine Ankaran je na 15. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Ankaran za
leto 2017 (Uradni list RS, 86/2016). Na podlagi 38. in 41. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 123. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list št.
17/2015) ter v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) je župan
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Občine Ankaran do 11. 10. 2017 sprejel Sklepe o prerazporeditvi sredstev v Posebnem delu proračunu Občine Ankaran
za leto 2017. Z zadevnimi sklepi so se izvedle prerazporeditve iz proračunskih postavk, na katerih se je predvidevalo, da
sredstva ne bodo v celoti porabljena, na proračunske postavke, kjer je bila izkazana potreba po dodatnih proračunskih
sredstvih.
Glavni razlog za rebalans proračuna Občine Ankaran izhaja iz predloga Sprememb in dopolnitev sklepa o letnem načrtu
ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2017. S spremembo in dopolnitvijo sklepa o
letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem se predvidi povečanje prihodkov iz prodaje stavbnih
zemljišč za 3.159.212,00 EUR.
Zaradi omenjenega se v sprejetem proračunu za leto 2017 bistveno spremeni struktura in obseg planiranih prihodkov,
posledično je treba temu prilagoditi tudi odhodkovni del proračuna.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 161:

1.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017 kot v
priloženem besedilu.

Sklep je sprejet s7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 6.)

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
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________________
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KLARA MAUČEC
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DARKO KAVRE
FRANKO ŽELEZNJAK
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Volitve predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS;

Župan poroča: Dne 14. 9. 2017 je Občina Ankaran s strani Državne volilne komisije dobila poziv, v katerem komisija
občine obvešča, da v skladu z Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v
volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta. Kandidature za člana
državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov, ter seznam elektorjev je potrebno pri volilnih komisijah neposredno
vložiti do nedelje, 22. 10. 2017, do 24. ure.
Ugotovi se, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela zgolj predlog podžupanje Barbare
Švagelj, ki kot kandidata za predstavnika občine v volilnem telesu za volitve članov Državnega sveta RS predlagala
župana Gregorja Strmčnika. Župan s kandidaturo soglaša. Izhajajoč iz navedenega ni potrebno oblikovat seznama
kandidatov. Županu se dodeli št. 1 na glasovnici.
Skladno s 7. členom Pravil Mestne občine Koper za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (25. 9. 1997, UO št. 45/02 in UL RS, št. 90/07) se na seji
občinskega sveta izvede tajno glasovanje za določitev elektorja.
Edini kandidat, župan Gregor Strmčnik, prejme vseh 7 glasov.
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V sled navedenemu župan predlaga, da občinski svet sprejeme sklep, s katerim se ugotovi rezultat volitev predstavnika
v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 162:

1.
Občinski svet Občine Ankaran ugotovi, da je bil na tajnem glasovanju za predstavnika občine v volilnem telesu
za volitve članov državnega sveta RS izvoljen župan Gregor Strmčnik.
2.
Rezultat oziroma kandidatura za predstavnika občine v volilnem telesu za volitve članov Državnega sveta RS
se posreduje Državni volilni komisiji.
3.
Sklep velja takoj.
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 7.) Seznanitev z Odlokom MOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska
brigada Koper;
Mestna občina Koper je dne 15. 9. 2017 Občini Ankaran v soglasje poslala Odlok MOK o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper.
Občina Ankaran MOK ni odrekla soglasja skladno z 51. b členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa: »Dokler župani
ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim
premoženjem organi občine, na katere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju
posameznih prejšnjih občin. Ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov pa izvršujejo
organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni
zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v petnajstih
dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano.«
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.

Ad 8.)

Seznanitev z Odlokom MOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport;

Mestna občina Koper je dne 15. 9. 2017 Občini Ankaran v soglasje poslala Predlog odloka MOK o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport.
Občina Ankaran MOK ni odreka soglasja skladno z 51. b členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa: »Dokler župani
ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim
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premoženjem organi občine, na katere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju
posameznih prejšnjih občin. Ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov pa izvršujejo
organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni
zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v petnajstih
dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano.«
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.

Ad 9.)

Soglasje Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper za nakup gasilskih vozil;

JZ Gasilska brigada Koper je Občini Ankaran v seznanitev posredovala dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za nakup dveh gasilskih vozil ter prosila za soglasje k predmetni investiciji.
DIIP obravnava nakup dveh manjših vozil za gašenje požarov v naravnem okolju, ki je predviden tudi v Programu
kadrovskih in materialnih potreb javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016‒2020. Gasilska brigada Koper
trenutno razpolaga z dvema voziloma, ki sta stari 20 let in dotrajani. Večji del opreme vozil je že tehnično zastarel,
poleg tega so se zaradi starosti začele pojavljati manjše okvare in nepravilnosti pri delovanju. Te težave se odražajo v
slabši pripravljenosti enote za gašenje požarov v naravnem okolju, imajo pa tudi finančno plat, saj so stroški
vzdrževanja starih vozil višji. Letno Gasilska brigada Koper opravi okrog 200 intervencij v naravnem okolju, kar
predstavlja 25 % vseh opravljenih intervencij.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa.
Članico občinskega sveta Nino Derendo zanima, za kakšen tip vozil gre. Iz priloge je razvidno, da gre za dve manjši vozili
za gašenje požarov v naravi z vso potrebno opremo.
Član občinskega sveta Zvezdan Ražman poudari, da si gasilci, glede na delo, ki ga opravljajo, res zaslužijo dobra vozila,
morda še kakšno pomoč več.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 163:

1.
2.

Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper za nakup dveh
gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem okolju skladno s priloženim DIIP.
Sklep velja takoj.

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Ad 10.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta;
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Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud ter nanje odgovori ustno na seji ali pisno do naslednje
redne seje.
a) Član OS OA Zoran Pavić je 16. 10. 2017 poslal predlog za postavitev ekološkega otoka na naslovu Oljčna pot 4.
Občani so se že leta 2013 obrnili na komunalo, zdaj pa se projekt izvaja, in sicer bodo postavljeni ekološki
otoki po vsem kraju, kjer bo to potrebno.
b) Član OS OA Zoran Pavić je 16. 10. 2017 poslal predlog za ureditev (umiritev) prometnega režima na Regentovi
ulici zahodno od OŠV Ankaran.
Župan potrdi, da res na Regentovi ulici nad šolo avti vozijo prehitro. Ukrepi so že predvideni, saj je bila težava
že zaznana. Išče se rešitev, tehnologija, po kateri bi bili kaznovani le kršitelje (torej ne ležeče policaje, ki
»kaznujejo« vse, ampak kaj drugega).
Alternativa je na primer izdajanje kazni za voznike, ki vozijo prehitro. Župan poudari, da je to ena izmed
tekočih aktivnosti, ki trenutno potekajo po vsem kraju.
Članica občinskega sveta Nina Derenda predlaga, da bi rešitve, kot je na primer radar za zaznavo hitrosti »Vi
vozite«, postaviti tudi na Jadransko cesto v naselju, ker meni, da hitrostna ovira pri dostopu do ankaranske
plaže ni rešila problema.
Župan pove, da je ukrep hitrostne ovire delno uredil promet, ampak samo na tistem odseku. Pove, da je na
Jadranski cesti predvidenih kar nekaj posegov, in sicer preplastitev do Železniške ceste, od Ankaran do
Valdoltre, vključno s krožiščem, na Jadranski cesti je predlaganih in je v teku kar nekaj izboljšav na področju
varnosti, nekaj se izboljšav nanaša tudi na umiranje prometa na Jadranski cesti. Nova hitrostna ovira bo na
primer tudi na priključku Hrvatinovi ulice.
Članica občinskega sveta Derenda opozori, da ne gre za majhne prekrške, temveč za zagotavljanje osnovnega
režima, ki ne deluje, čeprav smo v naselju, kjer je omejitev 50. Poudari, da vozniki sploh ne vozijo 50, ampak
prav »dirkajo«.
Župan pove, da se na tem dela, a cesta je državna, kar pomeni, da gre počasi, ker je potrebnih veliko
usklajevanj. Stanje mirujočega prometa, cest, prometa nasploh je tema, ki bo še velikokrat odprta. Gre za
zatečeno stanje preteklih let in ljudje so bili tega navajeni. Zdaj je treba, poleg sprejemanja ukrepov, ljudi tudi
prevzgojiti, sicer ne bo pomagal noben prometni znak. Župan zaključi, da gre za dolgotrajen proces.
Seja se je zaključila ob 19.54.

Zapisala:
Nina Jurinčič, Svetovalka III
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