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ZAPISNIK -  
 

24. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 21. JUNIJ 2018 ob 18:00 uri v prostorih Občine Ankaran 

 
 
 
Župan začne sejo in pozdravi prisotne. 
 
 
00: Ugotovitev sklepčnosti 
 
Župan obvesti OS OA o napovedanih odsotnostih oziroma zadržanostih članov OS OA. 
 
 

PREGLED PRISOTNOSTI: 
 
Prisotni člani Občinskega sveta OA: Župan: Gregor Strmčnik. 

Člani občinskega sveta: 
Barbara Švagelj, Zvezdan Ražman, Davor Andrioli, 
Zoran Pejanović, Gašpar Gašpar Mišič, Zoran Pavić, 
Darko Kavre, Franko Železnjak. 
 

Odsotni člani Občinskega sveta OA: Člani občinskega sveta: Nina Derenda, Klara Maučec 
 
 

 
 

Ostali prisotni: Iztok Mermolja, Občinska uprava,  
Mag. Robert Turk, Vodja OE Piran ZRSVN, 
Mag. Marko Starman, pravni svetovalec, 
Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta, 
 zapisničarka 
Barbara Žlaus, mediji, občinstvo. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 8 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
 
Ad 0.) Določitev dnevnega reda 24. 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, da se prva točka dnevnega reda; Krajinski park Debeli rtič obravnava po hitrem postopku. 
 
Dnevni red: 
 

1. Krajinski park Debeli rtič;  
2. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
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Odločanje o predlogih za hitri postopek 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 193: 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran 1. točko dnevnega reda obravnava po hitrem postopku. 
 
 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA,0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 
1. RIA _______________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 
3. RIA ________________  
4. RIA NINA DERENDA / 
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 DA 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 8 
 
 

Sprejem dnevnega reda 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 194: 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 24. redne seje, z dne 21. april 2018. 
 
 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 
1. RIA _____________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 
3. RIA _____________  
4. RIA NINA DERENDA / 
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 DA 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 
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Ad 1.) Krajinski park Debeli Rtič;  
 
Na podlagi 49. in 46. a. člena  Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine 
Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15). 
 
Župan poda obrazložitev: 
Skrajni zahodni del Debelega rtiča s pripadajočim dvesto metrskim pasom morja je bil z občinskim odlokom občine 
Koper leta 1991 razglašen za naravni spomenik. Zavarovanje je bilo izpeljano v zelo kratkem času in predvsem z 
namenom preprečiti izvedbo zamisli o postavitvi plinskega terminala.  
 
Na osnovi sistema varstva narave, ki se je s sprejemom Zakona o ohranjanju narave ter ustreznimi podzakonskimi akti 
uveljavil po letu 1999, kakor tudi na osnovi opredelitve območij Natura 2000, je potrebno območje Debelega rtiča 
ovrednoti na novo. 
 
Občinski svet Občine Ankaran se je na svoji 22. redni seji, dne 27. 2. 2018 seznanil z osnutkom Odloka o Krajinskem 
parku Debeli Rtič (v nadaljevanju: Odlok) in naložil občinski upravi, da na podlagi 58. člena ZON izvede javno 
predstavitev osnutka odloka. Prav tako je na isti seji pooblastil župana, da v skladu z ZON z Ministrstvom za okolje in 
prostor RS sklene Dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič. Dogovor je 
bil sklenjen 13. 3. 2018. 
 
Šestdesetdnevna javna obravnava je potekala od začetka marca do konca aprila 2018. Vključevala je javno 
predstavitev za vse deležnike ter poseben zbor občanov, ki živijo na območju Debelega rtiča ter v njegovi neposredni 
okolici. Pripombe in pobude je bilo moč podajati tako v elektronski obliki, kot fizično na sedežu občine Ankaran.  
Načrtovani krajinski park in predlagani varstveni režimi so bili v tem času deležni zanimanja tako v prispevkih lokalnih 
kot nacionalnih medijev, kar je še dodatno okrepilo javnost obravnave. 
V zakonsko predvidenem šestdesetdnevnem roku so tako udeleženci javnih predstavitev kot ostala zainteresirana 
javnost posredovali 15 samostojnih pripomb in/ali pobud. Projekt zaščite Debelega rtiča je požel veliko zanimanja in 
podpore javnosti, čeprav se najdejo še redki posamezniki, ki iz neznanih razlogov nasprotujejo plemenitemu dejanju 
zaščite narave. 
 
Direktor občinske uprave Iztok Mermolja predstavi potek postopka javne razgrnitve odloka, ki je potekala v skladu z 
veljavno zakonodajo. Javna predstavitev se je začela 1. 3. 2018, objavljena pa je bila tako na spletni strani, kot tudi v 
prostorih občinske uprave. Izvedene so bile tri fokusne delavnice, glede na posamezne interesne skupine: za pravne 
osebe na območju bodočega Krajinskega parka Debeli rtič, za pravne osebe delujoče na morju (ribiče) in za prebivalce 
parka. Poročilo slednje delavnice je bilo objavljeno na spletni strani. Na vse prejete pobude in pripombe bodo tudi 
pisno odgovorili, kar je dodana vednost, saj zakon ne nalaga tega. 
 
Vodja OE ZRSZVN mag. Robert Turk predstavi argumente za sprejem in zavrnitve pobud za vnos v odlok. Iz vidika 
stroke so razlogi za zaščito danosti Debelega rtiča nedvomni, saj je bila obstoječa zakonodaja varovanja tega območja 
zastarela in neprimerna. Prejetih pripomb in pobud je zelo malo. Predlog odloka večinoma ne uvaja dodatnih 
omejitev. Z deležniki so potekali konstruktivni pogovori. Tam, kjer so bile pripombe oz. pobude upravičene in 
strokovno sprejemljive (popravek meje med varstvenimi območji v Milokih, dostop za varovance CUDV Draga, 
razširitev gozda na zgornjem delu Punte, dostop do plaže za varovance Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič), 
so jih pristojne službe upoštevale in vključile v pravni akt. 
 
Pravni svetovalec mag. Marko Starman je omenil dve pomembnejši dodelavi odloka. Posvetovalni organ je v 
primerjavi s prejšnjim dokumentom podrobneje opredeljen. Gre za strokovno posvetovalno telo t. j. Svet Krajinskega 
parka, ki obravnava in podaja mnenja s področja strokovnega dela upravljanja krajinskega parka. G. Starman pojasni še 
sestavo organa. Druga sprememba pa se dotika področja začetka veljave prepovedi, ki začnejo veljati šele z naslednjim 
letom, natančneje 1. 1. 2019. 
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RAZPRAVA: 

 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič je izrazil zadovoljstvo nad predlogom odloka, saj je preventiva pri varstvo narave 
ključnega pomena. 
G. Pavić izpostavi vprašanje komuniciranja o krajinskem parku. Kako razložiti občanom na primeren način, kaj 
predstavlja zaščita naravnih danosti v obliki Krajinskega parka Debeli rtič? Zakaj se je Občina Ankaran odločila za 
ustanovitev Krajinskega parka Debeli rtič? Kakšen je namen občine? 
Župan pojasni, da je odgovor na vprašanja »zakaj« sila preprost. Ta odlok postavlja meje interesom kapitala na 
zahodnem delu Ankarana. Občinski svetnik g. Pavić povzame celoten postopek sprejemanja odloka in ga oceni kot 
ustreznega. 
Župan se zahvali za dobronamerno opozorilo o komunikaciji zainteresiranim javnostim. 
Občinski svetnik Pejanović vpraša, ali drži, da so športni ribiči podali največ pripomb.  
Mag. Turk pritrdi in odvrne, da je sicer delež morja, kjer se ne sme izvajati športnega ribolova razmeroma majhen, 
predstavlja namreč zgolj 1 %.  
Mag. Starman razloži, da bo nadzor izvajala uprava za pomorstvo. Dodaten pomen krajinskega parka je njegova 
sporočilna vrednosti, saj tudi tujci lahko zaznali, da ima v zaščitenih območjih prednost narava. 
Občinski svetnik Darko Kavre pove, da je prebral gradivo in ga preseneča, da so nekateri politiki, ki so včasih sicer 
podpirali nastanek Občine Ankaran, bili proti ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič. Sam sicer predstavlja opozicijo, 
ki je bila proti delitve Občine Koper, ampak popolnoma podpira zaščito naravnih danosti.  
Občinski svetnik Pejanović izpostavi, da je g. Pavić verjetno želel opozoriti na komuniciranje o pravilih obnašanja v 
parku. Ali se bodo domačini lahko sprehajali v njem, bodo lahko kolesarili, kampirali oz. kakšna sprememba konkretno 
bo to za domačine? 
Župan odvrne, da bodo že letos začeli z deljenjem brošur in ozaveščanjem o pravilih vedenja na zaščitenem območju, 
tako za celotno območje, kot tudi posebej za morski del. 
G. Turk pove, da je zaščita v obliki krajinskega parka primer dobre prakse, ki je drugje že uveljavljena in niti ne 
predstavlja najstrožje oblike varovanja. 
Župan se opoziciji zahvali za tvorno sodelovanje. Doda, da v javnosti še ni bilo primera, ko bi občina ustanovila krajinski 
park in bi nato kasneje ugotovili, da to ni bila smotrna odločitev. 
Občinska svetnica Barbara Švagelj pove, da se bojazni in skepticizem pojavljajo večinoma pri tistih, ki se že zdaj ne 
vedejo odgovorno do narave. Če bi bili vsi dovolj ozaveščeni, ne bi bilo potrebe po ustanovitvi zaščitenih območij. 
Zaščita narave je v prvi vrsti predvsem dejanje za nas, ljudi, saj bo narava obstajala še dolgo po tem, ko človeka več ne 
bo.  
Mag. Turk poudari, da je zaščita narava tek na dolge proge. 
Župan se zahvali vsem za sodelovanje v razpravi in jo zaključi. 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 195: 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič in Načrt začasnih usmeritev varstva in 
delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2020, predloženem besedilu. 
 
 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 
1. RIA _____________  
2. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 
3. RIA _____________  
4. RIA NINA DERENDA / 
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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 DA 
13. INS FRANKO ŽELEZNJAK DA 

 SKUPAJ 11 8 
 
 
Ad 2.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud. 
 
Člani občinskega sveta nimajo pripomb. 
Župan se zahvali za sodelovanje in zaključi sejo. 
 
Seja se je zaključila ob 19:19 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Žlaus 

 
Občina Ankaran 
Župan: 

 
Gregor Strmčnik 

 
  
 


