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SPOROČILO ZA JAVNOST št. 48
Zmanjšanje proračuna Občine Ankaran za leto 2019 bo občutiti na več področjih
Ankaran, 13. junij 2019 – Na junijski seji je bil kot posledica spremembe prihodkov in odhodkov občine
sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019. Glavni razlog zanj izhaja iz nove delitve
koncesijske dajatve, ki je začela veljati januarja letos in zaradi katere ima Občina Ankaran izpad prihodkov
v višini 762.906,69 EUR glede na prvotno načrtovane prihodke proračuna. Posledice bodo občani
Ankarana občutili na več področjih.
Na junijski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za
leto 2019. Glavni razlog zanj izhaja iz novega razmerja delitve koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., med Mestno
občino Koper in Občino Ankaran, ki je začela veljati januarja letos. Sprememba uredbe o upravljanju koprskega
tovornega pristanišča, ki jo je lani poleti na zahtevo nekdanjega koprskega župana v škodo Ankarana sprejela vlada
dr. Mira Cerarja (takratna koalicija vladnih strank SMC, DeSUS, SD), je namreč spremenila razmerje delitve koncesijske
dajatve med Mestno občino Koper in Občino Ankaran v korist Mestne občine Koper, ki po novem prejema 73,26 %
koncesijske dajatve, medtem ko Občina Ankaran prejema le 26,74 %. Občina Ankaran vladno uredbo pravno že
izpodbija in trdi, da je krivična; meni namreč, da za spremembo delitvenega razmerja ni bilo ustreznih strokovnih in
pravnih argumentov. Ne glede na to pa bo znesek letne koncesije Luke Koper, namenjen Občini Ankaran, po novem
izračunu koncesijske dajatve od januarja 2019 zmanjšan za 762.906,69 EUR. Znižanje prihodkov je poleg tega nastalo
tudi na strani nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), saj je bil zadnji obrok odmere za leto 2018 poravnan
v letu 2018 in ne v 2019, kot je bilo prvotno načrtovano. Bistvena sprememba strukture in obsega načrtovanih
prihodkov v sprejetem proračunu za leto 2019 pa narekujeta prilagoditev odhodkovnega dela proračuna.
Izpad prihodka iz naslova koncesije za Občino Ankaran pomeni okvirno 10-odstotno zmanjšanje proračuna.
Predvideni odhodki občine bodo po rebalansu proračuna skupaj nižji za 827.829,62 EUR. Zaradi tega se bodo nekatere
aktivnosti investicij prenesle iz leta 2019 v leto 2020, posledično se bo nekoliko spremenila tudi struktura odhodkov.
Največ – za kar 297.585,26 EUR – se zmanjšajo investicijski odhodki.
Da bo rebalans močno vplival na aktivnosti občine in na življenje občanov, ni treba posebej poudarjati. Na področju
družbenih dejavnosti primanjkljaj sredstev pomeni, da ne bo nakupa novega klavirja za potrebe pouka glasbene šole,
odpovedana je bila izvedba festivala Zlata oljčna vejica, ne bo dodatnih investicij v javne zavode Mestne občine Koper;
Občina Ankaran bo v letu 2019 na tem področju (so)financirala samo še izvajanje osnovnih dejavnosti. V okviru
turističnega programa ne bo več brezplačne poletne ladjice, ki povezuje ankaranska kopališča. Kljub načrtom ureditve
poslovne stavbe oz. objekta na Jadranski 66 v letu 2019 izpad dohodkov in zaustavitev projekta pomeni, da bodo
zaposleni na občinski upravi še naprej delali v zelo skromnih delovnih razmerah, kar je neugodno tudi za občane, ki
imajo zaradi razdrobljenosti občinske uprave na štiri lokacije okrnjeno dostopnost do javnega servisa, hitrost
odzivnosti javne uprave pa je motena. Največji primanjkljaj bo vsekakor občutiti na področju investicij. Zaradi
rebalansa bo na področju cest dokončana samo sanacija na Rožniku, vse ostale investicije se premikajo v prihodnje
leto. Z izjemo ureditve notranjega parkirišča na Debelem rtiču (plaža) ne bo vlaganj v nove ureditve parkirišč, zamikata
se tudi ureditev pločnika Valdoltra–Študent ter ureditev obalne pešpoti ob morju, kar predvsem velja za pešpot med
Adrio in Sv. Katarino. Manj bo urejanja dodatne javne razsvetljave, razen zadev, ki so že v teku, npr. spominski park

dr. Aleša Beblerja. Predvidena ureditev osnovnega trga bo prav tako zamaknjena v prihodnje leto. Tudi na področju
pristanišč/mandračev se bodo izvajala zgolj ureditvena oz. sanacijska dela, npr. v Valdoltri, ter označevanje
pomorskega vhoda na območje Sv. Katarine. V naslednje leto se zamakne tudi nekaj investicij v komunalno
infrastrukturo (npr. Dolge Njive), kjer bo letos sicer izvedeno projektiranje, izvedba pa je načrtovana v prihodnjem
letu. In ne nazadnje tudi na področju javnih kopališč bodo potekala zgolj minimalna ureditvena dela, kot je utrjevanje
brežine.
Ne glede na rebalans pa ne bo posegov v socialne transferje in zagotavljanje sredstev za javno izobraževanje,
programe vrtca ter osnovne šole in program skrbi za starejše, ki jih še naprej ohranjamo na nadstandardni ravni.
Lansko odločitev Cerarjeve vlade o znižanju koncesije Občini Ankaran v trenutku, ko država širitev pristanišča in
koncesijskega območja načrtuje ravno na ankaranskem območju, je težko razumeti. Zaradi oškodovanja Ankarana so
se ponovno močno poslabšali odnosi med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, ki je ob znižanju koncesije javno
sporočila, da so do nadaljnjega kakršni koli posegi v pristanišču brez soglasja Občine Ankaran za lokalno skupnost
Ankarana nesprejemljivi. Tako upravi Luke Koper, d. d., kot tudi pristojnim ministrstvom RS je Občina Ankaran
večkrat pojasnila, da razvoju pristanišča ne nasprotuje, če je ta skladen s prostorskimi razvojnimi scenariji ankaranske
občine (širitev pristanišča do Železniške ceste – na območje t. i. kaset 5A, 6A in 7A) ter je v ogradah dopustnega (v
smislu pravic lokalnega prebivalstva do zdravega življenjskega okolja, ob upoštevanju omejitev prostora, spoštovanju
in ohranjanju narave ter spoštovanju pravic zaposlenih). Vendar pa Občina Ankaran nasprotuje in bo tudi v prihodnje
z vsemi pravnimi sredstvi nasprotovala vsem projektom pristanišča na območju občine Ankaran (razen širitve na
območje navedenih t. i. kaset 5A, 6A in 7A), dokler ne pride do uskladitve državnega in občinskega prostorskega
načrtovanja oz. uskladitve Vladne uredbe o DPN za pristanišče z občinskim prostorskim načrtom Občine Ankaran
(predlog OPN) in dokler ne pride do ponovne vzpostavitve korektnega modela delitve koncesijske dajatve. Pri tem
krivda za oviranje širitve pristanišča in razvoja Luke Koper, d. d., ter za morebitno povzročeno škodo nikakor ni na
strani Občine Ankaran, temveč izključno na strani Republike Slovenije – zaradi njenega preteklega večletnega
arogantnega in ignorantskega odnosa do prebivalcev Ankarana ter Občine Ankaran.
Občinski svet je nadalje sprejel Odlok o podeljevanju priznanja za nagrado Alojza Kocjančiča, ki so ga na predlog
Ankarana sprejele vse štiri občine slovenske Istre. Sprejet je bil Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Vrtcu Ankaran, ki določa nekoliko višje cene za programe vrtca, istočasno pa iz sklepa izhajajo subvencionirane cene
za otroke, ki imajo skupaj s skrbnikom stalno prebivališče v občini Ankaran. Dodatno subvencijo v celoti krije Občina
Ankaran, tako da povišanje cen za ankaranske otroke znaša 2,99 % za prvo starostno skupino in 8,85 % za drugo
starostno skupino, kar v denarju pomeni od 1,46 do 11,24 EUR za prvo starostno obdobje oz. od 3,02 do 23,37 EUR
za drugo starostno obdobje mesečno. Ne glede na povišanje cen programov vrtca občina še vedno sama zagotavlja
sredstva za nadstandardni program, ki se izvaja v vrtcu, v skupni višini 92.000 EUR letno. Ti stroški niso del ekonomske
cene, temveč v celoti breme občine. Sprejet je tudi Sklep o subvencioniranju varstva otrok, v nadaljevanju pa še
Sklep o začetku priprave krovnega odloka o lokalnih gospodarskih službah v Občini Ankaran in pripravi podlag za
ustanovitev javnega gospodarskega podjetja ter Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih
parkirišč« na parkirišču v centru Ankarana.
Vsi sklepi na junijski seji občinskega sveta so bili sprejeti soglasno.
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