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Z A P I S N I K  -   

 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila dne 10. APRIL 2018 ob 19:00 uri v prostorih Občine Ankaran 
 

 
 
Župan začne sejo in pozdravi prisotne. 
 
 
00: Ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotni člani Občinskega sveta OA: Župan: Gregor Strmčnik. 

Člani občinskega sveta: Nina Derenda, Zvezdan Ražman, Davor 
Andrioli, Zoran Pejanović, Gašpar Gašpar Mišič, Zoran Pavić, Franko 
Železnjak. 
 

Odsotni člani Občinskega sveta OA: Člani občinskega sveta: Darko Kavre, Klara Maučec, Barbara Švagelj 
Ostali prisotni: Iztok Mermolja, Občinska uprava,  

Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta, zapisničarka 
Barbara Žlaus, mediji, občinstvo. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 7 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
 
Ad 0.) Določitev dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma 
skrajšanih postopkih za sprejem odloka; 
 

NAJAVA: 
 

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, da bi drugo točko dnevnega reda obravnavali po hitrem postopku. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 
2. Zaključni račun proračuna občine za leto 2017; 
3. Soglasje k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – 

azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.; 
4. Podaji soglasja za uporabo imena Občine Ankaran v imenu društva; 
5. Predlog nadzornega odbora za podaljšanje roka za izvedbo nadzora nad poslovanjem društev;  
6. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Odločanje o predlogih za hitri postopek 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 186: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran 2. točko dnevnega reda obravnava po hitrem postopku. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _______________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 
3. RIA ________________  
4. RIA NINA DERENDA DA 
5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 
6. RIA _______________  
7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 
8. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 
9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 
10. SZV KLARA MAUČEC / 
11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 
12. AJN DARKO KAVRE / 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 

 
 
Sprejem dnevnega reda 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 187: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 23. redne seje, z dne 10. april 2018. 
 

 

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

 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _______________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 
3. RIA ________________  
4. RIA NINA DERENDA DA 
5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 
6. RIA _______________  
7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 
8. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 
9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 
10. SZV KLARA MAUČEC / 
11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 
12. AJN DARKO KAVRE / 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 
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Ad 1.) Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
 
Župan pove, da so člani občinskega sveta med gradivi prejeli zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran 
in jih pozove k oddaji pripomb in zahtev, da se zapisnik ustrezno dopolni oz. spremeni. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 188: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 22. redne seje, z dne 27. 2. 2018. 
 

 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _______________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 
3. RIA ________________  
4. RIA NINA DERENDA DA 
5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 
6. RIA _______________  
7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 
8. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 
9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 
10. SZV KLARA MAUČEC / 
11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 
12. AJN DARKO KAVRE / 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 

 
 
Ad 2.) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2017 
 
Župan poda uvodno obrazložitev. 

 
V primerjavi z letom 2016 so bili skupni prihodki Občine Ankaran v 2017 za 22,89 % višji, kar pa je predvsem posledica 
prejetih kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje zemljišč in višjih prihodkov iz naslova turistične takse (obračun 
pavšalne turistične takse) ter višjih prilivov iz naslova dohodnine. V minulem letu so bili višji tudi transferni prihodki iz 
naslova požarne takse, višja so bila tudi sredstva, ki jih je Urad za narodnost RS podelil za izvajanje dvojezičnega 
poslovanja občinske uprave in organov ter prihodki s strani ministrstva za javno upravo iz naslova sofinanciranja 
skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran. Realizacija je 
presegla načrt, saj prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave niso bili predvideni (v letu 2017 so bili 
taki prihodki realizirani prvič). 

 
Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 6.684.083,03 EUR, kar predstavlja 64,90 % sprejetega letnega načrta 
proračuna za leto 2017. Največji del odhodkov predstavljajo tekoči transferi, in sicer 40 %, sledijo tekoči odhodki v 
višini 32 % ter investicijski odhodki v višini 21 %. V primerjavi s predhodnim letom so bili odhodki občine v letu 2017 
za 17,9 % višji kot leta 2016. Največje povečanje je tako pri tekočih transferih in investicijskih odhodkih. Višji zneski na 
strani investicijskih odhodkov so posledica izvajanja investicij (NRP-jev) občine. Povečanje tekočih transferov pa je 
posledica večjega obsega financiranja javnega zavoda OŠV Ankaran (novoustanovljen 1. 9.2016), financiranja novo 
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vzpostavljene enote Osrednje Knjižnice Srečka Vilharja Ankaran ter enote italijanskega vrtca (Delfino Blu). S sprejetjem 
novega kadrovskega načrta in zaposlitvami so se občutno povečali tudi izdatki za plače. 

 
Župan pozove direktorja občinske uprave Iztoka Mermoljo k predstavitvi zaključnega računa. 

 
Mermolja razloži, da se zaključni račun občine sprejema v treh korakih in da je pri potrebno upoštevati navodila 
ministrstva za finance. 30. marca letos je občina Ankaran poslala predlog zaključnega računa na ministrstvo za finance 
(MF). Temu pa sledi današnja obravnava zaključnega računa, ki mora biti sprejet do 15. aprila, nato pa se ga v 
tridesetih dneh od sprejema znova posreduje na MF .Proračun je sestavljen iz treh delov: iz splošnega dela, posebnega 
dela in načrta razvojnih programov (NRP).  
 
Prihodki so bili realizirani v višini 107.177,00 EUR, indeks realizacije je 75 glede na sprejeti proračun, od tega pa večino 
prestavljajo davčni prihodki (povprečnina, dohodnina, davki na blago in storitve), nekoliko manj pa nedavčni, kapitalski 
in transferni prihodki. Realizacija je dobra, presega 100 %, pri čemer so izjema prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, 
kjer je indeks 18,9. Vzrok je časovni zamik realizacije načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem. Skupni odhodki so 
bili realizirani v višini 6.684.000,00 EUR oz. 65 % glede na sprejeti letni plan. Indeks realizacije v primerjavi z leti 2015 
in 2016 je okvirno 138.000,00 EUR. Razlika med prihodki in odhodki je presežek v višini 513.865,00 EUR. Zadolževanja 
ni bilo, prav tako ne poplačila dolgov iz prejšnjih let. Rezervni sklad se je povečal za 42.736,00 EUR. Presežek ne dosega 
zneska, ki ga določa zakon o fiskalnem pravilu, zato lahko OA z njim prosto razpolaga, posledično pa so tudi večji 
prihodki v letu 2018. Gre za obsežen dokument, ki ima 18 proračunskih porabnikov. Podrobna obrazložitev je 
priložena k predlogu akta. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
G. Pavić vpraša, ali drži, da smo v zvezi s to točko pridobili tudi evidenco sklepov. Direktor občinske uprave pritrdi. 
Občinski svetnik vpraša, ali drži, da so občinske službe načrtovala večje nakupe in prodajo? Prav tako ga zanima, ali je 
proračun znašal okoli 9.000.000,00 EUR. Predvideva, da bi bila višina proračuna brez navedenega okoli 6.000.000,00 
EUR.  
Iztok Mermolja razloži, da mora biti proračun vedno uravnotežen, torej, če je manj prihodkov, mora biti tudi manj 
odhodkov. 
Župan doda, da je Občina Ankaran 1. marca Republiki Sloveniji ponudila v prodajo kaseto 6a. Če pride do realizacije 
tega pravnega posla, bo to tudi velika sprememba v proračunu. 
Občinski svetnik Pavić pove, da se mu zdijo izdatki za blago in storitve na kontu 402 v okvirni višini 1.800.000,00 EUR 
previsoki. Prav tako meni, da so previsoki odhodki iz naslova pisarniškega materiala in drugih operativnih odhodkov v  
okvirni višini 721.000,00. EUR. Zanima ga tudi, zakaj občinska uprava obvešča občinske svetnike o sklepih o 
prerazporeditvah. 
Župan razloži, da je o prerazporeditvah potrebno sprejeti sklep in da v prihodnje pričakuje, da bo prerazporejanja 
manj. Direktor doda, da gre za prerazporeditve med posameznimi konti. 
G. Pavića zanimajo tudi prerazporeditve iz konta »športni park« na proračunsko postavko za šolo, prerazporeditve za 
občinske ceste, postavka Klif Debeli rtič in pa postavke za svetovalne in revizijske storitve. 
 
Župan razloži, da občina v minulem letu ni urejala Športnega parka Katarina. Da pa sredstva ne bi ostala neizkoriščena, 
so se razporedila tja, kjer so se izvajale investicije. Enako velja za proračunsko postavko Klif Debeli rtič. G. Mermolja 
doda, da je veliko prerazporejanja sredstev predvsem zaradi poročanja, analitika namreč služi za lažje načrtovanje 
proračuna. Župan pove, da je Občina trenutno še v prehodnem začetnem obdobju načrtovanja, zato je tudi več 
prerazporejanja sredstev. V prihodnjih letih pa bo prerazporeditev vedno manj. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 189: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2017, kot v predloženem 
besedilu. 
 

 



OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

Stran 5 od 10 

GLASOVANJE: 
 

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

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _______________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 
3. RIA ________________  
4. RIA NINA DERENDA DA 
5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 
6. RIA _______________  
7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 
8. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 
9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 
10. SZV KLARA MAUČEC / 
11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 
12. AJN DARKO KAVRE / 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 

 
Ad 3.) Soglasje k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – 
azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.; 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Na podlagi 51.b člena 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 11/18 – ZSPDSLS-1) ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih 
podjetij in skladov 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 pove, da so predlog tega pravnega akta v Kopru že obravnavali in da gre za razširitev dejavnosti javnega podjetja 
Marjetica Koper. 
 
Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. izvaja na območju Mestne občine Koper številne gospodarske javne službe, 
med drugimi izvaja tudi gospodarsko javno službo »upravljanja določenih javnih parkirišč«. Mestna občina Koper želi še 
naprej razvijati in urejati mestni promet v smeri ekološko čistega in trajnostnega razvoja s ciljem spodbujanja 
trajnostne mobilnosti. Občane se spodbuja k uporabi javnega prevoza, zato je treba sprejeti ukrepe prometne politike 
in ustvariti druge pogoje, ki pripomorejo k doseganju tega cilja. Eden od ukrepov je lahko tudi okrepitev določenih 
javnih prevozov iz obmestnih parkirišč v center mesta, kot nadgradnja sistema »parkiraj in se pelji (park & ride)«, ki je 
že uveden na določenih javnih parkiriščih. 
Razširitev dosedanjih kmetijskih dejavnosti po seznamu dejavnosti SKD 2008 je smotrna zaradi zaokrožitve storitev, 
vezanih na dejavnosti vrtnarije, vzgoje in prodaje sadik, ipd., ki jih je v okviru svojih tržnih storitev že do zdaj izvajalo 
javno podjetje. 
Odlok, s katerim je urejen položaj javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. je ustanovitveni akt tega javnega 
podjetja, ki vsebuje tudi seznam dejavnosti, ki jih oz. jih lahko izvaja to javno podjetje. Dopolnitev dejavnosti je možna 
s spremembo navedenega odloka. Veljavni seznam dejavnosti iz Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja -  Azienda 
pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l se dopolni z novima dejavnostma: »Mestni in primestni kopenski potniški 
promet« in »Obratovanje taksijev«, kot izhaja iz predlagane spremembe oziroma dopolnitve odloka, kar omogoča 
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javnemu podjetju Marjetica Koper izvajati določene javne prevoze, v primeru izkazane potrebe in možnosti za tak način 
izvajanja, seveda po izvedbi ustreznih postopkov in izpolnitvi tudi drugih pogojev za ta namen. Prav tako pa je z 
dopolnitvijo dosedanjih kmetijskih dejavnosti z dejavnostjo »Mešano kmetijstvo« omogočena zaokrožitev storitev, 
vezanih na dejavnost vrtnarije. 
 
Poroča občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič.  
 
Javno podjetje Marjetica Koper izvaja javni servis in dejavnosti, za katere se lokalne skupnosti odločijo. 
V to zagotovo spada tudi izvajanje potniškega prometa »park & ride«, ki razbremeni parkirišča v samem centru. 
Površine v mestih so namenjene pešcem, avtomobili pa sodijo na obrobje mesta. Koper in Ankaran sta si sicer precej 
različna, vendar pa je tovrstno dejavnost dolgoročno gledano smiselno izvajati z javnim servisom, saj je tako 
zagotovljena sistemska rešitev. Tudi taksi službe so lahko ena izmed možnosti javnega servisa, ki pa mora biti 
ekonomsko upravičena. Seveda se lahko pri vzpostavitvi tovrstne dejavnosti pojavijo nasprotovanja zasebnikov. Taksi 
služba ne sme biti tako naravnana, da gre v smeri razvoja komunalnega turizma, da se ustvarja dobiček. Njen namen je 
predvsem logistična rešitev. V Ljubljani so taksi službe poceni, z dvema, s tremi evri se lahko obiskovalec pripelje čez 
celotno mesto, za razliko od Obale, kjer so cene prevozov petkratnik ljubljanskih. Potrebno bo raziskati in upoštevati, 
kolikšna je kritična masa podjetnikov, ki se s tem ukvarjajo, saj javni servis ne sme uničevati lokalnega gospodarstva. 
Potrebno je vedeti, kaj je javni interes. Javni interes je tisto, kar koristi celotni lokalni skupnosti. Seveda je turistu 
potrebno omogočiti prijetno doživljajsko izkušnjo. Če se turisti dobro počutijo, v mestu tudi veliko zapravijo. Ne smemo 
pa jih že na začetku udariti po denarnici. Vsekakor je potrebno narediti celostno študijo, v kateri se preverijo vsi učinki 
vpliva vzpostavitve javne službe. Za občino je dovolj, da so storitve javnega prevoza na pozitivni ničli. 
 
Dopolnitev dejavnosti »mešano kmetijstvo« je vsekakor pozitivna sprememba. 
Spodbujanje uživanje lokalno pridelane prehrane je dobrodošlo, saj je predelana hrana večinoma cenejša, kljub temu, 
da ni tako kakovostna. Pojavlja se vprašanje, kako bi občina omogočila, da bi vrtci in šole hrano lahko naročali iz tega 
javnega podjetja. Projekt je potrebno pripraviti v primernem obsegu, saj ima celo Agraria težave z rentabilnostjo. 
Investicije v dejavnost mešanega kmetijstva so dolgoročne. Z vidika samooskrbe preveč hrane uvažamo, trgovci s hrano 
so v Trstu namreč bistveno konkurenčnejši od naših. To je vsekakor vredno premisleka, vendar pa danes še nismo pri 
izvedbi, saj se pogovarjamo zgolj o registraciji dopolnitve dejavnosti. V primeru, da analize pokažejo, da je izvajanje 
dejavnosti neprimerno, ni ničesar izgubljenega, saj se bodo uredile vsaj kmetijske površine. 
 

 
RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
Občinska svetnica Nina Derenda pravi, da podpira razširitev dejavnosti, vendar ne razume dejavnosti taksijev in 
mestnega potniškega prometa. Komu je ta namenjen? Turistom ali prebivalcem starega dela? Zanimata jo tudi poslovni 
in finančni načrt. 
 
Občinski svetnik Mišič odgovori, da je za občino poslovanje z ničlo povsem spremenljivo, saj ni v ospredju dobiček. To 
mora biti simbolična cena, da si jo npr. upokojenec iz Markovca, ki bi se želel peljati na tržnico, lahko privošči. Ankaran 
ima prednost, saj lahko zaradi svoje majhnosti hitreje in učinkoviteje izvede ta projekt. Javni taksi služba bi predvidoma 
delovala predvsem na območju MOK-a in Ankarana. Vsekakor morata pri tem projektu sodelovati obe občini. Težko je 
potegniti ločnico med turisti in domačini, zato bi bil tovrstni prevoz namenjen obema ciljnima skupinama. 
Ker je večina javnih ustanov, ki jih uporabljajo občani Ankarana še vedno na območju Mestne občine Koper, bi bilo 
dobro, da jih občina svojim občanom z javnim servisom nekoliko približa. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 190: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l., ki je bil Občini Ankaran s 
strani Mestne občine Koper v soglasje poslan 28.3.2018. 

2. Sklep velja takoj. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet s 6 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 glasom VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _______________  

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 

3. RIA _______________  

4. RIA NINA DERENDA DA 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

6. RIA _______________  

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI VZDRŽAN 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. AJN DARKO KAVRE / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 

 
 
Ad 4.) Podaja soglasja za uporabo imena Občine Ankaran v imenu društva; 

 
NAJAVA: 
 

V skladu s 17. členom Statuta Občine Ankaran (Uradni list št. 17/2015), s 146. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet sprejeme sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Ankaran je 29 .3. 2018 s strani Športnega društva Ankaran prejela prošnjo za izdajo dovoljenja za uporabo dela 
imena lokalne skupnosti »Ankaran« kot sestavni del imena društva. Cilji in namen društva je spodbujanje k športu v 
skladu in ob spoštovanju javnega interesa. 
4. odstavek 10. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da če želi 
društvo kot sestavni del svojega imena uporabljati ime ali del imena državnega organa, lokalne skupnosti, gospodarske 
družbe ali druge pravne osebe oziroma osebno ime zgodovinske ali znamenite osebnosti, si mora predhodno pridobiti 
njihovo dovoljenje. 
Župan spomni, da je Športno društvo Ankaran tudi eden izmed ustanoviteljev Zveze športnih društev Klif Ankaran, ki ji 
je Občinski svet Občine Ankaran že podelil soglasje za uporabo imena. Poleg tega pa med drugimi sodeluje tudi pri 
nacionalnem programu »Veter v laseh«. Župan predlaga, da se društvu podeli soglasje. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k razpravi. Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 191: 
 

 
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje za uporabo imena lokalne skupnost kot sestavni del imena 

društva: »Športno društvo Ankaran«. 
2. Soglasje velja generično tudi za vsa društva, ki so in še bodo člani Zveze športnih društev Klif Ankaran - 

Unione delle associazioni sportive Klif Ancarano.  
3. Sklep velja takoj. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _____________  

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 

3. RIA _____________  

4. RIA NINA DERENDA DA 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

6. RIA _____________  

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 

10. SZV KLARA MAUČEC  

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. AJN DARKO KAVRE  

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 

 
 
 
Ad 5.) Predlog nadzornega odbora za podaljšanje roka za izvedbo nadzora nad poslovanjem društev; 

 
 

Na podlagi 4. odstavkom 43. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep. 
 
Občinski svet Občine Ankaran je na 22. redni seji sprejel sklep, s katerim se je seznanil z opozorili o domnevnih 
nepravilnostih v povezavi s financiranjem in delovanjem Športnega društva Katarina in Društva upokojencev Ankaran – 
prejemnikov proračunskih sredstev Občine Ankaran. Občinski svet Občine Ankaran je Nadzornemu odboru Občine 
Ankaran predlagal, da opravi nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo, smotrnostjo in namenskostjo porabe proračunskih 
sredstev ter zakonitostjo, pravilnostjo in namenskostjo ravnanja z občinskim premoženjem pri Društvu upokojencev 
Ankaran - Societa` dei pensionati Ancarano, Jadranska cesta 66, Ankaran in Športnem društvu Katarina, Jadranska cesta 
15a, Ankaran, za poslovna leta 2015, 2016 in 2017. Nadzornemu odboru je bilo predlagano tudi, da o opravljenem 
nadzoru s končnim poročilom o nadzoru seznani Župana Občine Ankaran in Občinski svet Občine Ankaran do 15. 4. 
2018. 
 
Nadzorni odbor je na svoji 11. redni seji, dne 9. 3. 2018, sprejel Sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem društev, s 
katerim je opredelil predmet nadzora ter med drugim zaprosil občinski svet za podaljšanje roka za izvedbo nadzora s 
15. 4. 2018 na 15. 5. 2018, saj je potreben temeljit pregled večjega obsega dokumentov. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Občinski svetnik g. Pavić pove, da je proti sklepu, vendar ne bo glasoval proti. V času med obema sejama je pregledal 
statute društev in ugotovil, da ima večina društev v svojih statutih že pravne podlage za reakcijo članov v primeru 
kršitev, vendar pa tega ne zlorabljajo. Občinski svetnik želi, da se institut nadzora Nadzornega odbora uporabi zgolj v 
izjemnih primerih. Meni, da bi bilo smotrnejše, da bi nadzor veljal za vsa društva. Predlaga, da se naredi terminski plan 
nadzora nad društvi. Ob tem še poudari, da ne gre za velike vsote. 
Župan pravi, da zagotovo ni namen župana oz. občinskega sveta »lov na čarovnice« ter urejanje stanja v društvih, saj so 
to interne zadeve posameznega društva. Občinski svet OA pa je vsekakor dolžen preveriti namenskost porabe 
proračunskih sredstev, že iz vidika pravilnosti početja občinske uprave. Pri tem poudari, da občinski organi v Ankaranu 
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dosledno spoštujejo zakon. Ker pa so se pojavili določeni dvomi o namenskosti porabe proračunskih sredstev, je prav, 
da se opravi nadzor. Sicer pa se strinja z g. Pavićem in podpira idejo o načrtovanih nadzorih. 
Občinska svetnica Nina Derenda se strinja z županom in podpira nadzor. 
g. Mišič pravi, da se porabniki javnih sredstev ne bi smeli bati nadzora, saj je morebitne napake lažje sproti reševati, 
prav tako pa se proračunski porabnik obenem, če je to tudi potrebno, nauči, kako pravilno postopati. Poudari,  da je 
nadzor porabe javnega denarja vedno prava odločitev. 
 
Župan doda, da je naslednji organ nadzora računsko sodišče, zato meni, da je bolje, da se že predhodno opravi interni 
nadzor in morebitne nepravilnosti tudi odpravi. V gospodarstvu je zunanji nadzor nekaj povsem običajnega. 
Direktor občinske uprave omeni, da je Občina Ankaran že imela notranjo revizijo, v minulem letu so namreč 
pregledovali transferje OŠV Ankaran, zdaj pa preverjajo transferje javnim gospodarskim družbam. Možno je, da so 
naslednja na vrsti društva. 
Občinski svetnik Mišič poudari, da mora biti sistem nadzora vedno aktiven. 
Župan se zahvali za pripombe in zapre razpravo. 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 192: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran se je seznanil s sklepom Nadzornega odbora o uvedbi nadzora nad 
poslovanjem društev z dne 9. 3. 2018 ter Nadzornemu odboru odobril zaprošeno podaljšanje roka za 
izvedbo nadzora s 15. 4. 2018 na 15. 5. 2018. 

2. Ta sklep velja takoj. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 1 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA _____________  

2. RIA BARBARA ŠVAGELJ / 

3. RIA _____________  

4. RIA NINA DERENDA DA 

5. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

6. RIA _____________  

7. RIA ZORAN PEJANOVIĆ DA 

8. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

9. SZV GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ DA 

10. SZV KLARA MAUČEC / 

11. SZV ZORAN PAVIĆ VZDRŽAN 

12. AJN DARKO KAVRE / 

13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 7 
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Ad 6.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud. 
 
Člani občinskega sveta nimajo vprašanj ali pobud. 
Župan se zahvali za sodelovanje in zaključi sejo. 
 
Seja se je zaključila ob 20:10 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Žlaus 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 

 
  
 


