OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p.p. 24,
6280 ANKARAN – ANCARANO

VSEM MEDIJEM
SPOROČILO ZA JAVNOST št.: 01

2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ANKARAN

Občinski svet Občine Ankaran
je na svoji 2. redni seji dne 17.11.2014 imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
kot stalno delovno telo občinskega sveta, pristojno za predloge o imenovanju kandidatov za delovna telesa
in druge organe, ki jih imenuje občinski svet, za predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini ter za
predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih
funkcionarjev.
Poleg tega je Občinski svet na predlog župana obravnaval in sprejel tudi Sklep o financiranju političnih
strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran ter Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za
opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta
in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov.
Sprejeti Sklep določa, da politične stranke in liste v Ankaranu ne bodo prejemale sredstev iz občinskega
proračuna oz., da je skupna višina proračunskih sredstev namenjenih za financiranje političnih strank, in
sicer za vse stranke in liste, ki so do financiranja upravičene skupaj, v vsakoletnem proračunu Občine
Ankaran določena v višini 1 EUR.
Sprejeti Pravilnik, zasleduje načelo, da je v Ankaranu funkcija člana občinskega sveta, nadzornega odbora
in delovnih teles častna. V Pravilniku je sejnina za člane občinskega sveta, člane delovnih teles le-tega in
člane nadzornega odbora za udeležbo na sejah določena v višini 1 EUR.
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Stroški, namenjeni za financiranje političnih strank in list ter stroški sejnin bi po običajni metodologiji
izplačevanja bremenili vsakoletni proračun Občine Ankaran v višini preko 60.000 EUR. Ker se politične
stranke in liste iz javnih virov v Ankaranu ne bodo napajale, izvoljeni svetniki v Ankaranu pa bodo tudi v
prihodnje svoje delo opravljali častno in brez plačila, bomo v mandatu 2014 – 2018 skupno privarčevali
okoli 250.000 EUR.
Privarčevana sredstva bodo namenjena financiranju različnih socialnih programov v Občini Ankaran, o
čemer bo občinski svet odločal pri pripravi vsakoletnih občinskih proračunov.
Vse sklepe je občinski svet sprejel brez glasu proti.

Naprošamo Vas, da vsebino sporočila za javnost št. 01 uporabite v skladu z Vašo uredniško politiko.

Občina Ankaran
Župan:
Gregor Strmčnik

* Do sprejetja statuta
je v uporabi začasna oblika žiga OA

Ankaran, 18.11.2014

V vednost:
Poslovni partnerji;
Prebivalci Ankarana.
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