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ZADEVA: Mnenje župana k predlogu za spremembo Statuta Občine Ankaran  

 

 

Spoštovani! 

 

Občinska svetnica, gospa Vesna Mavrič, predstavnica stranke Slovenija za vedno (SZV), je dne 20. 7. 2022 

na Občino Ankaran posredovala Predlog za spremembo Statuta Občine Ankaran v delu, ki se nanaša na 

nagrajevanje občinskih svetnikov. Svetnica meni, da občinski svetniki v Občini Ankaran niso ustrezno 

nagrajeni za svoje delo in predlaga uvedbo izplačila sejnin, kot je urejeno v drugih občinah. 

 

Na podlagi 121. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta, župan k predlogu za spremembo 

Odloka (Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022)), podajam naslednje 

mnenje: 

 

 

Občina Ankaran ni nastala kot ostale občine v Republiki Sloveniji. 
 

Njeno ustanavljanje, konstituiranje in vzpostavljanje osnovnih pogojev za začetek delovanja je potekalo 

več let in v več fazah (od 2008 do 2011, od 2011 do 2014, od 2014 do 2018 in od 2018 do 2022). 

Osamosvajanje in ustanavljanje lastne občine je zahtevalo nesorazmerne napore, odrekanja, žrtvovanja ter 
veliko opravljenega prostovoljnega dela velikega števila prebivalcev Ankarana. V najtežjem obdobju, ko v 

letih 2010 do 2015 Mestna občina Koper ni izvajala lastnega proračuna v delu, ki se je nanašal na delovanje 
Krajevne skupnosti Ankaran, je veliko prebivalcev Ankarana s prostovoljnimi denarnimi prispevki finaciralo 

njeno delovanje. Nihče ni nikoli zahteval nikakršnega povračila. 
 

Nazor civilnodružbenega gibanja Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran in kasneje Programske skupine 
Radi imamo Ankaran, ki so ji volivke in volivci v letih 2011, 2014 in 2018 prepričljivo večinsko zaupali 

vodenje lokalne skupnosti Ankarana, gradimo na podstati sodobnih stališč do sveta, družbe, narave in 

človeka. Poleg prizadevanja za izgradnjo boljših in pristnejših družbenih ter medsebojnih odnosov v naši 
lokalni skupnosti, ta nazor vsebuje tudi spoštovanje prostovoljstva. Na tem nazoru vsi nosilci projekta 

samostojne občine v dobro lokalne skupnosti Ankaran predano prispevamo po vseh svojih močeh in znanju, 
ob tem pa smo se zavezali, da v zameno za naše dodatno delo in angažiranje (izven obsega rednih delovnih 

obveznosti) od lokalne skupnosti Ankarana ne pričakujemo ničesar. Zavedamo se, da je tak nazor v 

današnjem času in družbi redek, a je za nas ključen. 
 

Ko smo v mladi ankaranski občini sprejemali naš prvi temeljni splošni akt, smo v 18. členu Statuta Občine 

Ankaran zapisali, da je opravljanje funkcije člana občinskega sveta častno in da članom sveta pripada 

simbolična sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 
1 (enega) evra. 
 

Občinski svet Občine Ankaran je takšno ureditev nagrajevanja dela v občinskem svetu s sprejemom Statuta 

Občine Ankaran soglasno sprejel na svoji 4. redni seji dne 3. 3. 2015. Sejninam so se poleg svetniške 
skupine Radi imamo Ankaran (RIA) odrekli tudi vse svetnice in vsi svetniki strank Slovenija za vedno (SZV), 

Ankaran je naš (AJN) in pripadnik avtohtone italijanske narodne skupnosti (ITA). Tokratni predlog svetnice 
(SZV) z dne 20. 7. 2022 je drugačen od soglasnega stališča njene svetniške skupine (SZV) z dne 3. 3. 2015. 

Vendar je legitimen. 
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Občinski svet občine Ankaran je od svojega konstituiranja, dne 22. oktobra 2014, do današnje, 27. redne 
seje drugega sklica opravil 63 sej (53 rednih, 3 izredne, 7 dopisnih). Pravilnik o višini in načinu določanja 

plač ter plačil funkcionarjev Mestne občine Koper, ki ga v Ankaranu ne izvajamo, bi za ankaransko občino 

določil svetnikom sejnino v višini 8% plače župana, t. j. cca. 282,98 evrov bruto za vsako sejo. S prispevki, 
ki jih občina dodatno plača, se ta znesek poveča na 309,52 evrov na svetnika na sejo. Na 26-ih sejah 

prvega mandata (2014 - 2018) bi skupni znesek sejnin tako znašal 88.522,72 evrov, v drugem mandatu 
(2018 - 2022) na 33 sejah pa dodatnih 122.569,92 evrov. V obeh mandatih bi torej znesek izplačanih 

sejnin znašal skupno cca. 211.092,64 evrov. 
 

Ta znesek, ki so se mu svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ankaran soglasno 
odpovedali in si ga v obliki sejnin niso izplačali, je ostal v proračunu Občine Ankaran. Sredstva so 

prispevala k pospešenemu razvoju in urejanju Ankarana ter k izboljšanju vsakodnevnega življenja njenih 

prebivalcev. Ta znesek ni majhen, velik je. Pa ne zgolj v številki. Velik je predvsem zato, ker predstavlja 
odkrito in iskreno sporočilo članic in članov najvišjega organa odločanja lokalne skupnosti, da jih pri 

njihovem delu  - v dobro vseh – ženejo skupnostni interesi in resnična želja po izboljšanju kakovosti življenja 
vseh prebivalcev, ne pa morebitne osebne pridobitve, privilegiji in ugodnosti, ki jih prinese položaj 

izvoljenega lokalnega funkcionarja. 
 

Pri odločitvi za kandidaturo za člana občinskega organa odločanja v Ankaranu gre tako najprej za lastno 
osebno opredelitev med dvema ciljema, dvema namenoma in dvema nasprotujočima nazoroma: 
 

Kaj lahko s kandidaturo v času mojega mandata skupnosti prispevam? 
 

nasproti 
 

Kaj bom s kandidaturo v času mojega mandata osebno pridobil? 
 
 

Nazor Programske skupine Radi imamo Ankaran, ki jo vodim, se v preteklih letih ni v ničemer spremenil. 
Še vedno vsi delamo požrtvovalno, predano, odgovorno, pravično in v dobro celotne skupnosti. Zato kot 

župan, kateremu so volivke in volivci v prvem mandatu podelili 68 %, v drugem pa 74 % glasov podpore - 

tudi zaradi prej navedenih nazorskih opredelitev Programske skupine RIA - ne vidim nikakršnega 
vsebinskega razloga za spremembo Statuta Občine Ankaran v 18. členu, ki opredeljuje (ne)izplačevanje 

sejnin. Takšno ureditev, da se svetnice in svetniki sejninam odpovedujejo v dobro ankaranske skupnosti, 
bo Programska skupina Radi imamo Ankaran zagovarjala tudi v prihodnje in takšno statutarno ureditev 

bom kot vodja skupine RIA dosledno zagovarjal tudi sam. 
 

Ob zaključku še slednje. Spremembe vseh temeljnih in najpomembnejših aktov se opravljajo premišljeno, 
poglobljeno, argumentirano in celostno, pri tem pa predvsem ne gre hiteti. Še posebej pa predlagani 

vsebinski posegi v statutarna določila s strani odhajajoče garniture odločevalcev ne bi bili korektni ob 

zaključku mandata. Nova sestava občinskega sveta pa bo na podlagi prejetega pooblastila volivk in volivcev 
ter na predlog nove županje ali župana imela legitimno možnost, da Statut Občine Ankaran spremeni v 

smeri, skladni s svojimi vrednotami in po njihovem nazoru. In če bodo menili, da je prva stvar, ki jo je 
potrebno v Ankaranu izboljšati in popraviti, izplačevanje sejnin članicam in članom občinskega sveta, si 

bodo to lahko tudi uredili. 
 

Pri tem pa sam ne bom sodeloval. 
 

Na podlagi navedenega župan podajam odklonilno mnenje k predlogu svetnice, gospe Vesne 

Mavrič, predstavnice stranke Slovenija za vedno (SZV), za spremembo Statuta Občine Ankaran 
v delu, ki se nanaša na nagrajevanje občinskih svetnikov. 
 

Občinskemu svetu Občine Ankaran predlagam, da odločanje o predlogih sprememb Statuta 

Občine Ankaran prepusti sklicu naslednje sestave občinskega sveta Občine Ankaran. 
 

 
Z odličnim spoštovanjem!  

 

  Gregor Strmčnik 

  ŽUPAN 
 

 
 

POSLANO: - Prejemmnikom po elektronski pošti 

 - Arhiv 

 


