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MEDIJEM – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO
29. marec 2017
SPOROČILO ZA JAVNOST št. 20
Svetniki sprejeli zaključni račun proračuna
Ankaran, torek, 28. marec 2017 – Na 17. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki in
svetnice sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016. Lanska realizacija prihodkov je znašala
5.857.464,70 evra, odhodkov pa 5.669.337,67 evra. Občina je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov
v višini 188.127,08 evra, ki so se prenesli v proračun za leto 2017.
Občina Ankaran je imela največ prilivov iz davčnih prihodkov (3.992.548,52 evra ali 68 %), sledili so
nedavčni prihodki (1.837.528,13 evra ali 31 %). Med odhodki pa je bilo največ tekočih odhodkov
(2.101.560,03 evra ali 37 %), sledili so tekoči transferji (1.996.010,89 evra ali 35 %) in investicijski odhodki
(1.118.263,17 evra ali 20 %). Občina tudi v letu 2016 ni najemala kreditov ali se drugače zadolževala.
V primerjavi z letom 2015 so bili odhodki občine višji za 123 %, predvsem zaradi izvajanja investicij,
skladnih z načrtom razvojnih projektov (t. i. NRP-ji občine). Realizacija investicijskih odhodkov je v letu
2016 znašala 1.118.263 evrov. Največ, 663.410 evrov, je bilo porabljenih za vzdrževanje in obnovo, med
drugim za ureditev občinske stavbe na Regentovi ulici 2 in Doma družbenih dejavnosti na Bevkovi ulici 1,
ureditev plaž, urejanje morske brežine, ureditev ploščadi v Valdoltri in ureditev parkirišč. Pomembnejši
investicijski odhodek v višini 225.668 evrov je predstavljal tudi nakup objekta na Regentovi 2, namenjen
delovanju občinske uprave.
Odhodki občinskih organov in uprave so v letu 2016 znašali 5.098.701,17 evra. Od tega je bila več kot
četrtina zneska porabljena za izobraževanje, med drugim za vzpostavitev in tekoče delovanje šole in vrtca
v Ankaranu, financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, katerih soustanovitelj je občina, in
za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz Občine Ankaran, ki obiskujejo vrtce v drugih
občinah.
Zaključni račun proračuna so svetniki sprejeli soglasno.
Svetniki so se na seji seznanili tudi z Letnim poročilom Občine Ankaran za leto 2016, ki je bilo z vidika
sprejetja in izvajanja lastnega občinskega proračuna prelomno. Poleg vseh investicijskih vlaganj (ureditev
plaž, dela pešpoti ob morju, urejanje problematike mirujočega prometa in javnega prometa ipd.) je
Občina Ankaran v letu 2016 izvedla nekatere (pravno) zelo zahtevne projekte. Z Mestno občino Koper je
sklenila Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja. Za hitrejši dostop in učinkovitejšo
zdravstveno oskrbo občanov je Občina Ankaran zagotovila obnovo prostorov za delovanje razširjene
enote koprskega zdravstvenega doma v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Ustanovila je tudi lasten javni
zavod, pod okriljem katerega delujeta samostojna osnovna šola in vrtec Ankaran. V polnem teku je tudi
priprava občinskega prostorskega načrta.

Svetniki so potrdili tudi nov cenik storitev odvoza odpadkov do leta 2019. Nove cene storitev, ki bodo
začele veljati 1. aprila, bodo povečini prinesle minimalne pocenitve. Izvajalec storitev odvoza komunalnih
odpadkov, Marjetica Koper, bo namreč znesek poračuna za leti 2015 in 2016, v višini 89.695,09 evra,
odjemalcem vrnil kot odbitno postavko v letu 2017.
Člani in članice občinskega sveta so tudi podali soglasje o višini plače za redno delovno uspešnost
ravnateljice Osnovne šole in vrtca Ankaran.
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