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Občina Ankaran sprejela zaključni račun proračuna občine za leto 2018
Ankaran, 09. april 2019 – Na četrti redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki obravnavali in
sprejeli zaključni račun proračuna občine za leto 2018, iz katerega izhaja, da so bili celotni realizirani
prihodki Občine Ankaran v letu 2018 v višini 11,2 mio EUR oziroma 104,9% sprejetega plana proračuna
občine, realizirani odhodki pa v višini 11,5 mio EUR ali 97,8% sprejetega letnega plana proračuna za 2018.
Na aprilski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so se svetniki seznanili z zaključnim računom proračuna občine za leto
2018 ter sprejeli Sklep o sprejemu zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2018, iz katerega izhaja, da so bili realizirani
prihodki v letu 2018 v višini 11,2 mio EUR ali 104,9% sprejetega plana proračuna občine. Največji, 70% delež v realiziranih
prihodkih predstavljajo davčni prihodki, sledijo kapitalski prihodki s 23% ter nedavčni prihodki z 22% celotnih prihodkov. V
primerjavi s predhodnim letom so bili celotni prihodki leta 2018 za 55,1% višji, kar je predvsem posledica višjih kapitalskih
prihodkov iz naslova prodaje zemljišč ter višjih prihodkov iz naslova turistične takse, višjih prilivov iz naslova dohodnine ter višjih
prihodkov iz naslova nadomestila za stavbna zemljišča. Pri slednjih je namreč Občina Ankaran v letu 2018 pripravila podatke za
leti 2017 in 2018, na podlagi katerih je FURS izstavil odločbe za obe leti, posledično so v letu 2018 zapadli vsi obroki odmere za
leto 2017 ter del odmere za leto 2018. Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 11,5 mio EUR, kar pomeni 97,8%
sprejetega letnega plana proračuna za 2018. Največji, 45% delež predstavljajo investicijski odhodki, sledijo tekoči odhodki z 27%
deležem ter tekoči transferi z 25% deležem. Odhodki občine v letu 2018 so bili v primerjavi s predhodnim letom 2017 za 72,2%
višji, pri čemer največje povečanje izkazujejo tekoči in investicijski odhodki kot posledica povečanih aktivnosti na področju
izvajanja investicij (NRP) občine. Sicer pa je bilo tudi v letu 2018 planiranje proračuna občine oteženo predvsem zaradi dejstva,
da gre za mlado občino, ki je v procesu formiranja in dopolnjevanja potreb ter zagotavljanja vseh formalnih zadev, ki podaljšujejo
izvajanje določenih investicij.

Na poziv Centra za Socialno delo Južna Primorska, ki deluje kot pravni naslednik dosedanjih centrov za socialno delo v regiji
(CSD Koper, CSD Izola, CSD Piran in CSD Sežana) so svetniki Občine Ankaran sprejeli Sklep o imenovanju svojega
predstavnika v »Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska, v katerega je imenovana Katja Pišot
Maljevac. Nadalje so svetniki podali soglasje k Sklepu o razrešitvi in imenovanju članice in namestnika članice skupščine
Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. ter soglasje k Predlogu za odpoklic sedanjih članov in izvolitev novih članov
Nadzornega odbora Sveta JP Rižanski vodovod Koper d.o.o..

V nadaljevanju se je Občinski svet seznanil z oceno delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole in vrtca Ankaran za leto
2018, ki jo je podal Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran.
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