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Z investicijsko naravnanim proračunom 2019 v obsežnejšo realizacijo 
razvojnih projektov 

 

Ankaran, 18. december 2018 – Na današnji, drugi redni seji je občinski svet Občine Ankaran sprejel tri 
pomembne akte: Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2018, Odlok o proračunu Občine 
Ankaran za leto 2019 ter Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran. Poleg tega je obravnaval 
delitev ustanoviteljskih pravic in skupnega premoženja s področja športa ter župana pooblastil za 
pripravo strategije razvoja športa in zaključek delitvene bilance. 

Sprejem Odloka o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2018 je bil potreben zaradi razhajanja med 
načrtovanimi in dejanskimi prihodki občine. Glavni razlog zanj izhaja iz dejstva, da bodo prihodki iz NUSZ za leto 2018 
v večjem delu zapadli v plačilo v letu 2019 ter da bo njihova višina v skupnem znesku nižja od zneskov, predvidenih v 
planu proračuna. Nižja realizacija glede na prvotni plan je tudi pri prihodkih iz naslova prodaje zemljišč, zato je bilo 
potrebno prihodkovno stran proračuna zmanjšati za cca. 3,0 mio EUR, kar je pomenilo bistveno spremembo strukture 
in obsega planiranih prihodkov v sprejetem proračunu za leto 2018, posledično je bilo treba prilagoditi tudi 
odhodkovni del proračuna. 

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2019, ki so ga člani občinskega sveta sprejeli soglasno, predvideva 
prihodke v višini 19 mio EUR, pri čemer največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki, in 
sicer 9,3 mio EUR ali 49 % na račun predvidene prodaje zemljišč na območju ankaranske bonifike za potrebe 
pristaniške dejavnosti, medtem ko so predvideni davčni prihodki na ravni 7,1 mio EUR oz. 37 % proračunskih 
prihodkov, nedavčni prihodki pa na ravni 2,5 mio EUR oz. 13 %.  

Investicijsko naravnan proračun Občine Ankaran za leto 2019, ki je pripravljen na podlagi podanih pobud prebivalcev 
in po načelu participativnega proračuna, predstavlja začetek realizacije obsežnejših načrtovanih razvojnih projektov 
občine, predvsem na področju komunalne, prometne in športne infrastrukture, krajinskega parka ter turizma. V 
predvidenih odhodkih za leto 2019 v skupni višini 19,1 mio EUR tako največji delež predstavljajo investicijski odhodki 
(63 %), sledijo tekoči odhodki (18 %), tekoči transferi (16 %) ter investicijski transferi. Obveznosti Občine Ankaran iz 
naslova sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenim med Občino Ankaran in 
Mestno občino Koper, znašajo približno 1 mio EUR letno. Ker Občina Ankaran v letu 2018 ne bo v celoti porabila vseh 
prihodkov zaradi prenosa v novo proračunsko obdobje, v letu 2019 predvideva višje odhodke od prihodkov. Občina 
Ankaran tudi v letu 2019 ne načrtuje zadolževanja. 

Skladno z določili novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma je Občinski svet sprejel tudi Odlok o turistični in 
promocijski taksi v Občini Ankaran. Novi zakon uvaja novost – promocijsko takso, ki se s 1. 1. 2019 obračuna poleg 
turistične takse, in sicer v višini 25 % zneska turistične takse. Odlok določa novo višino turistične takse, ki se plačuje 
ob prenočevanju v nastanitvenem obratu na območju občine Ankaran, in sicer 2,00 EUR za vse nastanitvene obrate. 
Skupni znesek turistične in promocijske takse na območju Občine Ankaran tako od 1. 1. 2019 znaša 2,50 EUR, s čimer 
se Občina Ankaran postavlja ob bok turistično orientirani občini Piran. Za lastnike počitniških hiš in počitniških 



stanovanj odlok določa tudi višino pavšalne turistične takse, ki se bo v letu 2019 obračunala še po starem, z letom 
2020 pa po novem odloku. 

Potrditev ugotovitev pristojnih služb Občine Ankaran, da vse zakonske naloge s področja športa (program športa, 
gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture, upravljanje športne infrastrukture itd.) na območju Občine Ankaran 
izvaja v celoti zgolj Občina Ankaran, je botrovala sprejemu Sklepa o delitvi ustanoviteljskih pravic in skupnega 
premoženja s področja športa. Upoštevajoč spremenjene okoliščine, nastale kot posledica spremembe nacionalnih 
predpisov, ki stopijo v uporabo s 1. 1. 2019 ter pomenijo spremembo v škodo prihodkovne strani proračuna Občine 
Ankaran, je občinski svet sprejel odločitev, da se do dokončne delitve ustanoviteljskih pravic Javnega zavoda za šport 
Mestne občine Koper iz proračuna Občine Ankaran financirajo le dejavnosti izvajanja programa športa in delovanja 
športnih organizacij, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnosti na območju Občine Ankaran, ter da se financirajo gradnja, 
vzdrževanje in upravljanje le športne infrastrukture, ki leži na območju Občine Ankaran. Župana Občine Ankaran je 
občinski svet zadolžil, da v letu 2019 pripravi predlog strategije razvoja športa in predlog dolgoročnega programa 
gradnje ter vzdrževanja športne infrastrukture v Občini Ankaran. Prav tako ga je pooblastil, da pri sklepanju letnih 
pogodb o financiranju javnih zavodov, služb in drugih pravnih oseb s področja športa ter dodeljevanju občinskih 
sredstev za področje športa ravna skladno s sprejetim sklepom ter o odločitvi obvesti Mestno občino Koper, v 
nadaljevanju pa z županom Mestne občine Koper sklene ustrezen sporazum o ureditvi razmerji in delitvi 
ustanoviteljskih pravic oz. premoženja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper. 

»Leto 2019 za Občino Ankaran predstavlja začetek intenzivnejše realizacije smelih in predvsem obsežnejših 
razvojnih načrtov, ki so bili skrbno načrtovani. Ne glede na področje razvoja Občina Ankaran pri svoji viziji razvoja 
dosledno upošteva smernice, ki si jih je zadala ob ustanovitvi občine in ponovno potrdila na zadnjih lokalnih 
volitvah – za ljudem, naravi in morju prijazno občino,« je načrte za leto 2019 komentiral župan Gregor Strmčnik. 
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