OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila dne 18. decembra 2014 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,
Zoran Pejanović, Gašpar Gašpar Mišič, Klara Maučec, Zoran Pavić, Franko
Železnjak, Nina Derenda, Davor Andrioli.

Občinski svet Občine Ankaran - odsotni:

občinski svetniki: Zvezdan Ražman, Svetlana Marič, Darko Kavre.

Ostali prisotni:

Mojca Primožič Kužner kot pravna podpora, Nataša Mačešić kot
zapisničarka, Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta.

Ugotovi se, da je prisotnih 10 občinskih svetnikov in da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen.
Župan predlaga naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran
Oddaja poslovnega prostora (gostinski objekt Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano)
Najem poslovnega prostora (večnamenski prostor Regentova ulica 2, 6280 Ankaran - Ancarano)
Ustanovitev in imenovanje Komisije za popis osnovnih sredstev (Inventura komisija)
Vzpostavitev pogojev za delovanje Občinske uprave in organov Občine Ankaran
Nasledstvo obveznosti KS Ankaran za proračun Občine Ankaran 2014
NUSZ za Luko Koper, d.d.
Soglasje SNSI za uporabo prostorov Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Pismo o nameri sodelovanja Občine Ankaran pri pobudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Imenovanje predstavnika Občine Ankaran v Svet RRC
Statut Občine Ankaran
Razno.

Za razširjeni dnevni red ni bilo pisnih predlogov.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb.
Občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 010:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 3. redne seje z dne 18. december 2014.
Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 1.)
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Pregled in potrditev zapisnika 2. 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. 011:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran z dne 17. november 2014.
Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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Oddaja poslovnega prostora (gostinski objekt Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano)

Župan poda obrazložitev:
z ukinitvijo Krajevne skupnosti Ankaran in dokončnim konstituiranjem ter začetkom delovanja Občine Ankaran dne
01.01.2015, preneha Pogodba o najemu poslovnega prostora (gostinski objekt Jadranska cesta 66, Ankaran), št. 69/09,
med najemodajalcem Krajevno skupnostjo Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran, in dosedanjim najemnikom Vokić &
Malić, gostinstvo d.n.o., Jadranska cesta 66, Ankaran z dne 10.04.2009 ter vsi pripadajoči aneksi k pogodbi. Župan
predlaga, da se ga pooblasti, da sklene novo 6-mesečno najemno pogodbo.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
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Občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 012:
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani z dosedanjo ureditvijo oddaje poslovnega prostora (gostinski objekt
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano) med najemodajalcem Krajevno skupnostjo Ankaran, Jadranska 66,
6280 Ankaran in najemnikom VOKIĆ & MALIĆ, gostinstvo, d.n.o, Jadranska 66, 6280 Ankaran, ter objavljeno
namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem z dne 05.12.2014.
2. Občinski svet Občine Ankaran pooblašča Župana, da v imenu Občine Ankaran sklene pogodbo o oddaji poslovnega
prostora (gostinski objekt Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano).
Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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Najem poslovnega prostora (večnamenski prostor Regentova ulica 2, 6280 Ankaran - Ancarano)

Župan poda obrazložitev:
z ukinitvijo Krajevne skupnosti Ankaran in dokončnim konstituiranjem ter začetkom delovanja Občine Ankaran dne
01.01.2015, preneha Pogodba o najemu poslovnega prostora (večnamenski prostor Regentova ulica 2, Ankaran) med
najemodajalcem Freeze System Šmerc k.d., Kvedrova cesta 11, Koper, in najemnikom Krajevno skupnostjo Ankaran,
Jadranska cesta 66, Ankaran, z dne 15.01.2014. Župan predlaga, da se ga pooblasti, da sklene novo 6-mesečno
najemno pogodbo med najemodajalcem in novoustanovljeno Občino Ankaran.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič opozori, da je potrebno napisati tako, da obstaja možnost podaljšanja pogodbe.
Župan se strinja in pove, da bo pogodba »podedovala« tudi vsa določila za odkup.
Ostali občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 013:
1.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani z dosedanjo ureditvijo najema poslovnega prostora (večnamenski prostor
Regentova ulica 2, 6280 Ankaran - Ancarano) med najemodajalcem Freeze System Šmerc k.d., Kvedrova cesta 11,
6000 Koper in najemnikom Krajevno skupnostjo Ankaran, Jadranska 66.

2.

Občinski svet Občine Ankaran ocenjuje, da prostor ustreza in omogoča opravljanje različnih dejavnosti za potrebe
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lokalne skupnosti, zato Občinski svet Občine Ankaran pooblašča Župana, da v imenu Občine Ankaran sklene najem
poslovnega prostora (večnamenski prostor Regentova 2, 6280 Ankaran - Ancarano), z dosedanjim najemodajalcem
Freeze System Šmerc, d.o.o., Ulica 15 maja 19, 6000 Koper, za 6-mesečno obdobje. Najemna pogodba mora
vsebovati protikorupcijsko klavzulo.
3.

Najeti prostor se preda v upravljanje Odboru za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Ankaran in se ga
nameni opravljanju družbenih dejavnosti lokalne skupnosti, javnemu servisu za občane in vzpostavitvi delovišč za
potrebe Občinske uprave občine Ankaran. V prostoru ni dovoljeno politično delovanje.

4.

Občinski svet Občine Ankaran za skrbnika prostora imenuje prostovoljca: Aljaž Kužner, stanujoč v Ankaranu,
Regentova ulica 10.

5.

Občinski svet Občine Ankaran zadolži občinskega svetnika Zvezdana Ražmana, da do 01.01.2015 opravi tehnični
pregled in prevzem prostora ter pripravi primopredajni zapisnik, do 01.02.2015 pa izdela tudi načrt potrebne
(pre)ureditve in opremljenosti prostora za potrebe Občinske uprave občine Ankaran.

6.

Svet Krajevne skupnosti Ankaran zadolži občinsko svetnico Barbaro Švagelj, da do 01.02.2015 pripravi načrt
določitve vsebin, programa dela in namena uporabe prostora, do 01.04.2015 pa tudi zavezujoča pravila (ustrezen
akt za sprejem na Občinskem svetu občine Ankaran), ki bodo natančno določevala način in pogoje uporabe
prostora ter medsebojne pravice in obveznosti med upravljalcem / skrbnikom in uporabniki.

Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 4.)
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Ustanovitev in imenovanje članov Komisije za popis osnovnih sredstev (Inventurna komisija)

Župan poda obrazložitev:
za potrebe zaključka poslovnega leta 2014 ugotovitve in seznanitve Občinskega sveta Občine Ankaran z osnovnimi
sredstvi nekdanje KS Ankaran oz. Občine Ankaran se ustanovi Komisija za popis osnovnih sredstev (Inventurna komisija)
ter se imenujejo njeni člani. Komisija ima nalogo, da opravi omenjeni popis in Občinskemu svetu sporoči ugotovitve v
poročilu inventure.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinski svetnik Zoran Pejanović se strinja s predlogom.
Ostali občinski svetniki nimajo pripomb.
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 014:
1.

Občinski svet Občine Ankaran ustanovi Komisijo za popis osnovnih sredstev (Inventarno komisijo) z nalogo opraviti
popis osnovnih sredstev nekdanje KS Ankaran oz. Občine Ankaran ter Občinskemu svetu primerno poročati.

2.

Občinski svet Občine Ankaran imenuje člane Komisije za popis osnovnih sredstev (Inventarno komisijo) v sestavi:
predsednik: Zoran Pejanović,
 članica: Svetlana Marić,
 član: Franko Železnjak.
Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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Vzpostavitev pogojev za delovanje občinske uprave in organov Občine Ankaran

Župan poda obrazložitev:
v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 - ZUJF) se bo Občina Ankaran s 01.01.2015 dokončno konstituirala in prevzela izvajanje nalog in
pristojnosti, ki jih določa zakon.
S ciljem vzpostavitve učinkovitega delovanja občinske uprave Občine Ankaran in s tem omogočanja občankam in
občanom Občine Ankaran uresničevanje lokalne samouprave v novoustanovljeni občini, se v obliki projektnega dela v
obdobju od 31.12.2014 do 31.12.2015 vzpostavi proje za obvladovanje in pripravo vseh potrebnih podatkov, pregledov
tehnologij, popisov delovnih procesov, vpogledov v informacijske rešitve, navodil za delo, vzorcev (papirne in
elektronske) aktov in obrazcev ter vso drugo dokumentacijo, ki jih bo občinska uprava Občine Ankaran potrebovala pri
obvladovanju delovnih procesov s področja SEKRETARIATA (za tajništvo, za organizacijo poslovanja in hrambo
dokumentarnega gradiva, za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje, za
sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov in management informacijskih sistemov, za kadrovske zadeve, za
splošne zadeve, za odnose z javnostmi ter za protokol), DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (za upravljanje s kulturnimi viri, za
kulturo, za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za šport in rekreacijo, za zdravje in zdravstveno varstvo, za družino in
stanovanjsko politiko, za mladino, za starejše, za socialno varstvo, za narodnostne in verske skupnosti, za prostovoljstvo
in humanitarne dejavnosti ter za društva, nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja), GOSPODARSKIH
DEJAVNOSTI (za upravljanje z ekonomskimi viri, za gospodarske javne službe, za samozadostnost, za promet, za
vzdržanje in urejanje, za tehnično intervencijske posege, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in
varnost ter za varstvo živali), OKOLJA IN PROSTORA (za upravljanje z naravnimi viri, za varstvo okolja, za upravljanje s
prostorskimi viri ter za urejanje prostora) RAZVOJA IN INVESTICIJ (za pobude, za razvojne programe ter za investicijske
programe), FINANC IN RAČUNOVODSTVA (za proračun, za finance, ter za računovodstvo), PRAVNIH ZADEV IN LOKALNE
SAMOUPRAVE (za pravne zadeve, za javna naročila, razpise in koncesije, ter za lokalno samoupravo) ter PREKRŠKOVNIH
ORGANOV (za občinski inšpektorat in za občinsko redarstvo).
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Za potrebe projektnega dela vzpostavitve zagona delovanja občinske uprave Občine Ankaran ter postopnega prenosa
upravnih nalog na Občino Ankaran, se na dan 31.12.2014 za določen čas do 31.12.2015 v Občini Ankaran zaposli po en
(1.) Svetovalec za proračun, finance in računovodstvo ter za vprašanja italijanske narodne skupnosti, (1.) Referent za
občinske dejavnosti in odnose z javnostmi, (1.) Referent za občinske upravne posle, (1.) Referent pravnih zadev in (1.)
Referent sekretariata Občine Ankaran, za kar Občina Ankaran v letu 2014 ustrezno sprejme kadrovski načrt, izdatke za
njihove plače, dodatke, regres, povračila, prispevke in drugo pa se načrtuje pri pripravi proračuna Občine Ankaran za
leto 2015. Do prehoda na samostojno financiranje se stroški dela zaposlenih delavcev in funkcionarjev zagotavlja in
krije iz sredstev na skupnem podračunu.

Župan mora poskrbeti za podrobnejšo notranjo organizacijo, vodstvo in nadzor projekta ter o napredku projektnega
dela vzpostavitve zagona delovanja občinske uprave Občine Ankaran v letu 2015, redno poročati Občinskemu svetu
Občine Ankaran.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinska svetnika Barbara Švagelj in mag. Aleks Abramović se strinjata in menita, da bi bilo potrebno zadevo čim prej
izpeljati.
Župan pove, da gre za dve stvari: »Prva je ta, da se delovišča vzpostavijo, druga pa kadrovska zaposlitev.« Obrazloži, da
se je o dotični zadevi pogovarjal tudi s občinskim svetnikom Gašparjem Mišičem in predstavnikom Vlade RS, kateri je
bil mnenja, da je to racionalna odločitev. Pove, da je to zaposlitev za določen čas in se opravi v kadrovskem načrtu do
dne 31.12.2014 brez finančnega bremena, tako da se v poslovno leto 2015 preide z utečenim stanjem, saj je v
mehanizmu začasnega financiranja prepovedano zaposlovanje. Nadalje bo izpeljan javni razpis in natečaj. S ciljem
začetka delovanja občinske uprave z 1.1.2016 pa bo ta projekt tudi ugasnil. Vmesno delovanje bo usmerjeno k
ugotavljanju skupnih služb in občinske uprave med MOK in OA. Morebitno prezaposlovanje kadrov bi se tako pokazalo
v projektnem delu 2015. Razjasni, da je v tem trenutku najpomembneje delovanje finančnih, pravnih ter
računovodskih zadev, kot pogoj prestopa na mehanizem samostojnega financiranja in sprejetje proračuna.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da bo MOK ponudila podporo strokovnih služb. Obrazloži, da ne glede na
dogajanja v preteklosti med Ankaranom in Koprom, strokovne službe ne smejo delovati izven vednosti župana in
potrditve Občinskega sveta. Pove, da bi lahko bila finančno računovodska služba v tem prehodu obdobju skupna, kot
skupna naloga občinske uprave. Poudari pomembnost tega, da v letu zagona in obdobju delitvene bilance občani OA
ne čutijo komplikacij. Meni, da bi bilo smotrno vedeti kdo so strokovni delavci, ki bi opravljali v imenu in za račun
Ankarana. Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič obrazloži: »To naj bi bila pogodba do med OA in MOK, ki se tiče
strokovnega dela, kjer se opredeli koliko ur se dela za MOK in koliko za OA.« Pove, da so ti strokovni delavci MOK
profesionalci in ljudje s spominom, ki bodo sestavljali gradiva in jih nadalje posredovali svetovalcem OA.
Občinski svetnik mag. Aleks Abramović doda, da je Občina Koper dolžna po zakonu še šest mesecev opravljati servis za
OA.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič potrdi izjavo občinskega svetnika mag.Aleksa Abramovića in doda, da je
pomembno, da se ne bi karkoli opravljalo za področje Ankarana brez vednosti župana in da delo ne bi potekalo
neusklajeno. Meni, da bi bila smotrna celo preselitev zaposlencev MOK zaradi poteka interaktivnosti. Obrazloži, da bi
lahko svetovalec, ki je zaposlen in ima pooblastila župana OA poklical strokovno službo na MOK, ki bi ga sprejela in mu
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posredovala informacije. Nadalje občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove o strokovnosti in odgovornosti javnih
uslužbencev MOK. Doda, da meni, da se bo Sklep o začasnem financiranju sprejel že v naslednjih dneh.
Župan pove, da vzpostavitev projektnega dela v Ankaranu z osnovnimi področji v sodelovanju s strokovnimi službami
MOK, predstavlja optimalno rešitev v enoletnem obdobju. Doda, da se lahko morda na koncu izkaže, da je to lahko le
ena skupna uprava, ki bi lahko bila polovično financirana s strani Ljubljane in bo v Ankaranu potrebno mogoče imeti le
tri kadre v družbenih prostorih. Pove, da so za enkrat stvari še nejasne in doda, da se z začasnim kadrovanjem in
sodelovanjem s strokovnimi službami MOK lahko omogoči nemoteno delovanje obeh entitet. Obrazloži, da je potrebno
v mehanizmu začasnega financiranja , katerega podpisnika bosta oba župana, urediti razmerja in obveznosti obeh
občin do vseh javnih služb, javnih zavodov, ki morajo nemoteno delovati v deležu, ki bo sedaj financiran s strani OA in
je tudi izračunan. Župan doda,da je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje obeh občinskih uprav, zato je predlog
tega sklepa projektni zagon uprave v sodelovanju z MOK.
Občinskega svetnika Iztoka Mermoljo zanima, kako bo s strojno in programsko opremo ter podatkovnimi zbirkami.
Župan odgovarja, da se bo strojna oprema načrtovala pri investicijah v začetnem obdobju z minimalno opremo
delovišč, podatkovne zbirke pa so še v fazi dogovarjanja. Sklop vseh podatkovnih zbirk, načrtovanj in aktov za območje
Občino Ankaran, ki so sedaj na strani MOK, katere solastniki so tudi Ankarančani (preteklo skupno financiranje, tudi s
strani Ankarančanov) bo tudi predmet delitvene bilance. Pove, da bodo zadevo urejali v naslednjih dneh,da bi po
1.1.2015 delovanje OA, potekalo brez motenj za uporabnika.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da se je potrebno dogovoriti na strani OA kakšno opremo bi potrebovali in
kaj vse je potrebno za strokovne sodelavce. Doda, da se mora vzpostaviti internetna povezava, da se podatki, ki morajo
biti dostopni samo strokovnim osebam in ne zunanjim (kot na MOK), posredujejo tudi Občini Ankaran (preko
povezave). Doda, da bo morda Občina Ankaran odprla svojo notranjo stran znotraj obstoječega softwer-ja in bo
nalagala informacije, katere bodo dostopne strokovnim sodelavcem znotraj sistema. Pove, da je zadeva nujna in mora
biti rešena že v januarju.
Župan obrazloži, da so na konstitutivni seji sprejeli pravni red, vseh aktov, ki veljajo v Ankaranu, pa nimajo niti vpogleda
v njih. Nujno je vzpostaviti povezavo, potrebno pa je delati korakoma.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da so na spletni strani vsi dokumenti javnega značaja že objavljeni (zbirni
katalog vseh veljavnih odlokov). Obrazloži, da so v primeru nejasnosti, pomembni strokovni sodelavci, ki pišejo soglasja
in pregledujejo dokumentacijo. Poudari pomembnost tega, da Ankaran pridobi vso tehnično in projektno
dokumentacijo, ki je bila že izdelana v času prejšnje skupne občine, za področje Ankarana, četudi se določeni prostorski
akti ne bodo realizirali tako kot je bilo predvideno. Obrazloži, da je nujno, da Občina Ankaran pridobi dokumente in naj
se ne čaka sporazumne delitvene bilance ob koncu, temveč, naj bo to predmet predhodnega sporazuma.
Občinskega svetnika mag. Aleksa Abramovića, zanima kdaj bodo dobili dokumentacijo in kaj je potrebno storiti, da se
le-ta pridobi.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da v primeru, če bi stekla debata, bi lahko bila le-ta dostopna že
januarja. O samem vpogledu, doda, pa bi se lahko to zgodilo že ta mesec
Občinski svetnik mag. Aleks Abramović, sprašuje ali naj pošlje dopis za pridobitev dokumentacije v obliki CD-ja na MOK
(akti, pravilniki) s katero bi lahko normalno delovali.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da je to izvedljivo, če obstaja seznam, kaj je vse potrebno in če je v
elektronski obliki. Doda, da se dokumentacija lahko absolutno pridobi. Doda, da je za izvedbo povezovalne Jadranske
ceste projektna dokumentacija stala 350.000 evrov. Obrazloži, da bi bilo potrebno premisliti ali naj se ta prevzame v
taki obliki ali naj se modificira, saj je bila tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pove, da je veliko dokumentacije
pripravljeno, veliko pa jo je še potrebno spremeniti, npr; prostorski akt primera pokopališča. Obrazloži, da se je tudi
sam prepričal, da je to eden od pomembnejših projektov v Občini Ankaran.
Ostali občinski svetniki nimajo pripomb.

Stran 7 od 15

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 015:
1.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani s pripravami za vzpostavitve zagona delovanja občinske uprave Občine
Ankaran in potrebami za nemoteno opravljanje nalog iz občinskih pristojnosti.

2.

Vzpostavitve zagona delovanja občinske uprave Občine Ankaran ter postopnega prenosa upravnih nalog z občinske
pristojnosti na Občino Ankaran, se v obdobju od 31.12.2014 do 31.12.2015 opravi v obliki projektnega dela.

3.

Sprejme se kadrovski načrt Občine Ankaran za leto 2014.

4.

Občinski svet Občine Ankaran zadolži in pooblasti župana, da v obdobju projektnega dela od 31.12.2014 do
31.12.2015 v okviru zakonskih zmožnosti zagotovi infrastrukturno, tehnično, kadrovsko, strokovno in organizacijsko
podporo za nemoteno zagotavljanje izvajanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, nalog v zvezi
z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in nalog pri priprave in izvedbe sej Občinskega sveta in ostalih
organov Občine Ankaran.

5.

O poteku projektnega dela vzpostavitve zagona delovanja občinske uprave Občine Ankaran v letu 2015, župan
redno poroča Občinskemu svetu Občine Ankaran.

Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 6.)
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Nasledstvo obveznosti KS Ankaran za proračun Občine Ankaran 2014

Župan poda obrazložitev:
s sporazumom, sklenjenim 15.12.2014 med MOK in OA se zagotovi možnost potrditve zaključnega računa proračuna
MOK za leto 2014 tudi s strani Občinskega sveta OA, kljub temu, da izvajanje proračuna za KS Ankaran tudi za leto 2014
ni bilo izvedeno in posledično odprte obveznosti KS Ankaran do dobaviteljev niso bile v celoti poravnane. Ker so bile
storitve in blago v okvirih proračuna KS Ankaran v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 naročene in porabljene v korist
lokalne skupnosti Ankarana, njihovo plačilo skladno s sklenjenim sporazumom prevzame Občina Ankaran. Terjatve
upnikov do Krajevne skupnosti Ankaran, ki jih bo plačala Občina Ankaran se bodo v smislu četrtega odstavka 51. c člena
Zakona o lokalni samoupravi, pri delitvi skupnega premoženja upoštevale kot del bremen, ki bo ob delitvi premoženja
pripadel Občini Ankaran, prevzem plačil zapadlih neplačanih obveznosti Krajevne skupnosti Ankaran pa v ničemer ne
vpliva na ureditev drugih odprtih vprašanj, medsebojnih pravic in obveznosti, ki jih bosta Mestna občina Koper in
Občina Ankaran uredili v okviru delitvene bilance premoženja med občinama.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove da je to še ena potrditev, da pogajanja in sodelovanje v tem prehodnem
obdobju med MOK in OA poteka solidno in korektno, ne glede na poročanja medijev. Doda, da so bili sklenjeni in
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podpisani trije dokumenti med občinama, kar je po več letih med komunikacijskega zastoja, znak, da se stvari
premikajo na bolje.
Ostali občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 016:
1.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani z zapadlimi neplačanimi obveznostmi KS Ankaran do dobaviteljev, ki so
nastale zaradi neizvajanja proračunov Mestne občine Koper v delih, ki so se nanašali na Krajevno skupnost Ankaran
v letih v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.

2.

Ker so bile storitve in blago v okvirih proračunov KS Ankaran naročene in porabljene v korist lokalne skupnosti
Ankarana, njihovo plačilo skladno s sporazumom, sklenjenim med Mestno občino Koper in Občino Ankaran,
prevzame Občina Ankaran.

3.

Terjatve upnikov do Krajevne skupnosti Ankaran, ki jih bo plačala Občina Ankaran se bodo v smislu četrtega
odstavka 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi, pri delitvi skupnega premoženja upoštevale kot del bremen, ki
bo ob delitvi premoženja pripadel Občini Ankaran, prevzem plačil zapadlih neplačanih obveznosti Krajevne
skupnosti Ankaran pa v ničemer ne vpliva na ureditev drugih odprtih vprašanj, medsebojnih pravic in obveznosti,
ki jih bosta Mestna občina Koper in Občina Ankaran uredili v okviru delitvene bilance premoženja med občinama.

Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 7.)
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NUSZ za Luko Koper, d.d.

Župan poda obrazložitev:
MOP in MF sta na občine nalovila dopis v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in uporabo
katastrskih in registrskih podatkov, MOK pa je pristopila k spremembi višine NUSZ tudi za območje kopenskega dela
pristanišča na območju Občine Ankaran.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinski svetnik Zoran Pejanović pove, da bi to morali sprejeti do konca tega meseca.
Občinska svetnica Nina Derenda povpraša, če v primeru OA sprejme svoj odlok, ali bi morala MOK spremeniti svoj
odlok, ki sedaj zajema tudi OA.
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Župan pove, da ima MOK ogromno odlokov in aktov, katere bo morala spremeniti, začenši s statutom v katerem navaja
naselje Ankaran, katerega ni več. Doda, da na strani Ankarana potrebujejo lasten akt, oziroma pisno pravno navodilo
kako lahko rešijo z obstoječim, le tega pa do te seje ni uspel pridobiti.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da se je zaradi različnih pravnih mnenj in nastale situacije posvetoval z
Francijem Žoharjem (sodeloval pri 10 delitvenih bilancah) iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo. Pove, da odlok, ki
je bil veljaven na dan konstituiranja OA, velja za OA in se ga lahko suvereno uporablja za sprejemanje svojih aktov, za
vsako spremembo odloka pa mora dati svoje soglasje in če gre za spremembo odloka, ki je bil veljaven na dan
konstituiranja nove občine se vsakršna sprememba lahko sprejme tudi za območje Ankaran v kolikor OA soglaša. Doda,
da je pomembno, da Občinski svet OA soglaša s tem, saj gre za koristi tako MOK kot OA. Pove, da je bil Odlok NUSZ
sprejet leta 2003 in spremenjen 2005. Doda, da se je do leta 2014 marsikaj spremenilo in da je zaradi novih širitev in
povečanju volumna in kapacitet pretovora na območju Luke Koper ter dodatne uzurpacije prostora, tako na območju
OA kot na strani MOK, prišlo do soglasja, da se NUSZ nekoliko poviša. Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič obrazloži,
da je pomembno v izogib proceduralni napaki podati soglasje. Doda, da je le potrebno podati soglasje, kot povedano s
strani Francija Žoharja. Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da v takem primeru ne bi bila potrebna dodatna
korespondenčna seja, če pa se v prihodnjih dnevih ugotovi, da je prišlo do proceduralne napake, predlaga, da se
pooblasti župana za pripravo potrebnega novega odloka, ki bo kompatibilen s tem.
Župan pove, da se zaradi prevelikega števila informacij težko oblikuje stališče.
Župan postavi vprašanje: »Ali je sprememba tega odloka sprejeta na Občinskem svetu MOK za del Kopra brez Ankarana
v veljavi brez soglasja Občinskega sveta OA in ali je soglasje OA potrebno tudi za uveljavitev spremembe na strani
Kopra po tem aktu?«.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da je Luka Koper nedeljiva celota in je generator razvoja za MOK in
OA. Želi si, da bi skupaj nastopili v odnosu do države. Pove, da kar zadeva Luko Koper in njene vplive na okolje, odlok ne
velja v kolikor se ne pridobi soglasja.
Župan doda: »Torej moramo tudi mi potrditi, da bi na strani Kopra veljalo?«.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič odgovarja, da je koncept odloka pripravljen tako, da obravnava celotno območje
Luke Koper, tako del MOK in OA. Znova, poudari besede Francija Žoharja, da je pomembno da se vsi dokumenti, ki se
sprejemajo ali spreminjajo morajo biti soglasno sprejeti s strani obeh občin.
Župan sklepa: »Sedaj je na bremenu Občinskega sveta OA tudi proračunska priprava MOK v tem delu To je pomemben
podatek, torej mi ne sedaj odločamo samo o tem ali bomo sledili, torej midva se nisva pogovarjala o višini in o tem ali
dvigovati ali ne. Dogovori MOK (v funkciji svetovalca župana) in mene so na tem, da skušamo pripraviti mehanizem
enotne obravnave pristanišča, da ne bi prišlo do tega, da je na enem pomolu regulativa drugačna kot na drugem.«
Doda, da se sedaj odpira popolnoma drugo vprašanje: »V obdobju začasnega financiranja oboji moramo imeti
proračun, ki zdrži, je potrjen in sprejet, sicer ne moremo preiti, kar pomeni, da je treba poskrbeti tudi za to, da bo MOK
proračun nastavila tako, da se bo izšel, kar pomeni, da je na bremenu tega Občinskega sveta seveda tudi soglasje za
spremembo višine nadomestila na strani Kopra?«.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič potrdi izjavo. »Druga točka pa je potem še kaj bo Ankaran naredil na delu
pristanišča, ki je na delu OA , če zasledujemo to načelno usmeritev, da ne uvajamo dveh različnih mehanizmov in
poslovnih relacij do iste gospodarske družbe, do istega prostora in dveh lokalnih skupnosti.«.
Župan pove, da na tej točki še ne bi podal soglasja, dokler se ne počisti ta slika, bi se pa zavezal, da se v letu 2014
opravi še korespondenčna seja, kjer bo ločena problematika podajanja soglasja v delu, ki se nanaša na MOK. Obenem
zaprosi, da se pripravi tudi za OA ločen odlok v tem delu, ki bo očiščen in se lahko hkrati na isti seji sprejme odlok za
Ankaran in hkrati odlok za MOK.
Občinski svetnik Iztok Mermolja doda, da ima glede na slabo poznavanje problematike težavo z vsebino. Na tej točki
prosi za obrazložitev MOK in njenih strokovnih služb, ki so zadevo pripravljale in znajo tolmačiti vsebino. Doda, da ne
gre samo za Luko Koper, saj so se tudi ostala območja delila na podobmočja, ki so različno točkovana. Pove, da ima vsaj
ena tabela za območje Luke Koper različno točkovanje, zato prosi za razlago s strani strokovnih služb MOK.
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Župan znova poudari pomembnost sodelovanja MOK z OA.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pove, da je prav, da pride do sodelovanja s strokovnimi službami MOK. Pove, da
so se znotraj Luke že prej razlikovala točkovanja zaradi namembnosti oziroma rabe zemljišča/objekta. Pojasni, da bi
lahko tudi Občinski svet OA naknadno v novem letu sprejel nov odlok, ki bi obsegal modifikacije kompletnega območja.
Župan pojasni, da je še 13 dni časa in tisto, kar je pomembno se lahko reši že v tem letu.
Občinski svetnik mag. Aleks Abramović pojasni, da ga motijo obtoževanja, da so oni tisti, ki omejujejo razvoj Luke
Koper. Doda, da jih isti, kateri so obtoževali, sedaj pa sami to počnejo, vabijo v to zgodbo. Meni, da čeprav je videti, da
gre za korist Ankarana, ta zgodba ne pije vode. Doda, da je imel občinski svetnik Gašpar Mišič kot nekdanji predsednik
uprave dosti za povedat proti Ankaranu.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pojasni, da je OA v času konstituiranja nasprotovala do soglasja k izgradnji kasete
7A. Pove, da je takrat pojasnil županu, da bi to lahko bila korist za OA, saj bi nasutje refula, kasneje ko se ta posede
(3leta) pa še fliša, kaseta postala namenjena skladiščenju avtomobilov in s tem bi se povečala tudi najemnina, ki bi bila
okoli 0,60 evrov na m2. Doda da se s to kaseto ni nobeden okoristil, kvečjemu bi se lahko, če bi dala občina to kaseto v
najem. Doda, da ima Luka Koper vplive na ta prostor, zato mora tudi plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in določene druge dajatve lokalni skupnosti . Pojasni, da se s tem ne ovira njen razvoj in da Luka Koper s svoji
poslovanjem zelo rada povrne lokalni skupnosti, saj je gost v tem okolju. Doda, da bo Luka Koper z veseljem plačala
nadomestilo, saj le to ni bilo povišano od leta 2005. Pojasni, da je bilo povišanje v planu, ne glede na to,če bi občina
nastala.
Župan razjasni, da je govoril s predsednikom uprave Luke Kope, kateri ni izrazil navdušenja nad višjim plačevanjem,
vendar je bilo zaznati, da je na razgovorih o tej temi na MOK bilo razumljeno, kot da bi bilo to sprejemljivo. Doda, da s
strani Ankarana ne morejo razpravljati, saj nimajo strokovnih služb in ne vedo ali je ta predlog dober. Doda, da je tej
temi potrebno posvetiti več časa.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič pojasni, da brez soglasja se ne more storiti ničesar. Meni, da je pravilno da
lokalna skupnost prejme nadomestilo in si razdeli določena sredstva za svoj osebni razvoj. Doda, da je Luka Koper s
svojo dejavnostjo razklala dve lokalni skupnosti. Pove, da je Luka Koper generator razvoja in da je prav, da se ga
podpira. Doda, da je potrebno biti previden kaj se bo v prihodnosti dogajalo z viri Luke Koper v naslednjih fazah, ko se
bo sprejel nov zakon, saj država ni zadovoljna, da mora plačevati koncesnino. Obrazloži, da je prav da Luka svoj vpliv na
okolje tudi plača.
Občinski svetnik Zoran Pavić pojasni, da ga moti dolgotrajnost razprave. Pove, da so dobili gradivo povezano s to točko
od ustreznega organa, ki so ga podpisale ustrezne osebe. Doda, da je v času, ko nimajo svojih ljudi, smotrno verjeti
stroki. Meni, da se zapisana sprememba nanaša le na območju, ki v naravi dejansko predstavlja ankaranski del Luke
Koper, zato ne vidi razloga, da se omenjenemu ne bi verjelo. Občinski svetnik meni, da bi se moralo podati soglasje, saj
naj bi bilo to tudi v interesu OA.
Župan pojasni, da je vsebinski pomislek razčiščen. Doda, da gre za postopek, katerega je potrebno razjasniti še v letu
2014.
Občinski svetnik Iztok Mermolja, znova pojasni: »Kar se tiče dela, ki se nanaša tudi na Luko nimam težav. Območje
Ankarana, ki ni Luka, se deli na dve podobmočji in bi rad samo vedel kakšen vpliv ima; ali je nižje ali višje ali enako. Ko
dobim ta odgovor nimam več pomislekov.«.
Občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič predlaga, da se k sprejetemu sklepu dopiše, da se pooblašča župana, da od
strokovne službe MOK pridobi manjkajoča pojasnila.
Ostali občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 017:
1.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani z dopisom Ministrstva za okolje in prostor RS in Ministrstva za finance RS
v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in uporabo katastrskih ter registrskih podatkov, z
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vsebino Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni
občini Koper in z vsebino dopisa Mestne občine Koper v povezavi s predmetno problematiko.
2.

Občinski svet Občine Ankaran zadolži župana, da pridobi strokovno utemeljitev o potrebnosti spremembe višine
NUSZ za kopenski del pristanišča na območju Občine Ankaran in pravne napotke za pravilno izpeljavo postopkov
morebitne spremembe višine NUSZ na območju Občine Ankaran.

3.

Morebitno spremembo višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za kopenski del pristanišča na območju
Občine Ankaran za leto 2015 mora Občinski svet Občine Ankaran na podlagi napotila Ministrstva za okolje in
prostor RS in Ministrstva za finance RS sprejeti še v letu 2014 na dopisni seji.

Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 8.)

10

Soglasje SNSI za uporabo prostorov Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano

Župan poda obrazložitev:
Občina Ankaran je prejela prošnjo Skupnosti italijanske narodnosti Ankaran glede dovoljenja za registracijo sedeža
Samoupravne skupnosti.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 018:
1.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani s prošnjo Skupnosti italijanske narodnosti Ankaran glede dovoljenja za
registracijo sedeža Samoupravne skupnosti.

2.

Občinski svet Občine Ankaran dovoljuje Skupnosti italijanske narodnosti Ankaran registracijo sedeža Samoupravne
skupnosti na naslovu občine, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano.

Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:

ad 9.)

10

Pismo o nameri sodelovanja Občine Ankaran pri pobudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

Župan preda besedo občinski svetnici Barbari Švagelj, ki predstavi projekt in seznani občinske svetnike s podpisom
pisma o nameri.

ad 10.) Imenovanje predstavnika Občine Ankaran v Svet RRC
Župan preda besedo občinskemu svetniku mag. Aleksu Abramoviću, da poda obrazložitev.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinska svetnica Klara Maučec opozori, da je bil na vabilo že predhodno podan odgovor, in zato meni, da gre za
zavajanje, da se šele na seji odloča, kdo bo predstavnik Občine Ankaran v Razvojnem svetu.
Občinski svetnik mag. Aleks Abramović odgovarja, da gre zgolj za formalnost, saj je v večini primerov predstavnik
občine župan.
Ostali občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 019:
1.

Občinski svet Občine Ankaran se seznani z vabilom v Razvojni svet južnoprimorske regije Regionalnega razvojnega
centra Koper (v nadaljevanju RRC), z razlogi za članstvo v Razvojnem svetu južnoprimorske regije in z pozivom k
imenovanju predstavnika Občine Ankaran v Razvojnem svetu južnoprimorske regije.

2.

Občinski svet Občine Ankaran imenuje župana Gregorja Strmčnika za predstavnika interesov Občine Ankaran v
Razvojnem svetu južnoprimorske regije in v vseh ostalih aktivnostih RRC-ja.

Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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Rezultati glasovanja:
Glasovanje
(za / proti / vzdržan)
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Občinski svetnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
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Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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ad 11.) Statut Občine Ankaran
Župan poda obrazložitev:
z 2. členom Statutarnega sklepa z dne 22.10.2014 za Občino Ankaran velja statut Mestne Občine Koper. Zaradi potrebe
po lastnem statutu Občine Ankaran se sproži postopek sprejema statuta. Obravnavani predlog statuta je usklajen z
mnenji in dopolnitvami vseh političnih strank ter društev v občini. Usklajen je tudi s strani Samoupravne narodne
skupnosti Italijanov.
Župan pozove občinske svetnike k podaji pripomb in odpre razpravo.
Občinski svetniki nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 020:
1.

Sprejme se predlog Statuta Občine Ankaran v prvi obravnavi.

2.

Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga Statuta Občine Ankaran za drugo obravnavo ob upoštevanju stališč in
predlogov iz prve obravnave.

Sklep je sprejet z 10 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

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

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
SZV
SZV
INS

Iztok Mermolja
Barbara Švagelj
mag. Aleks Abramović
Nina Derenda
Zoran Pejanović
Davor Andrioli
Gašpar Gašpar Mišič
Klara Maučec
Zoran Pavić
Franko Železnjak
SKUPAJ glasovanje ZA:
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ad 12.) Razno
a)

Novoletna osvetlitev Ankarana.

Seja se je zaključila ob 21:18 uri.
Seja je bila s soglasjem vseh zvočno snemana do ure 20.30.
Posnetek se hrani v arhivu Občinskega sveta Občine Ankaran.

Zapisala:
Nataša Mačešič

Občina Ankaran
Župan:
Gregor Strmčnik
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