OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK – SCENOSLED
2. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila 18. decembra 2018 ob 19. uri v prostorih Občine Ankaran

Prisotni člani Občinskega sveta OA:

Župan: Gregor Strmčnik.
Člani občinskega sveta:
Barbara Švagelj, Zvezdan Ražman, Nina Derenda, Davor Andrioli,
Barbara Raičić, Zoran Pejanović, Robert Zelenjak, Zdenka
Stevanović, Otmar Piščanc, Zoran Pavić, Ivan Klun, Martina Angelini.

Odsotni člani Občinskega sveta OA:

Danijel Ražman

Ostali prisotni:

Poročevalci: Iztok Mermolja, direktor OU (točka DR 2 in 5), mag.
Aleks Abramović, vodja ORI (točka DR 2 in 5), Nina Jurinčič,
zaposlenka OGD (točka DR 3).
Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta,
mediji, občinstvo.

Ugotovi se, da je prisotnih 12 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen.

Ad 0.) Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma
skrajšanih postopkih za sprejem odloka;

V skladu s 44. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet na začetku
seje določi dnevni red. Župan predlaga razširitev dnevnega reda, in sicer 4. točka: Delitev ustanoviteljskih pravic in
skupnega premoženja s področja športa.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;
2. Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2018 - predlog za hitri postopek;
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3. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran - predlog za hitri postopek;
4. Odlok o proračunu občine za leto 2019 - predlog za hitri postopek;
5. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;
Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2018 - predlog za hitri postopek;
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran - predlog za hitri postopek;
Delitev ustanoviteljskih pravic in skupnega premoženja s področja športa;
Odlok o proračunu občine za leto 2019 - predlog za hitri postopek;
Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.

Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.

Odločanje o predlogih za hitri postopek
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 005:

Občinski svet Občine Ankaran točke dnevnega reda pod št. 2., 3. in 5. obravnava po hitrem postopku.

GLASOVANJE:
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13
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Sprejem dnevnega reda
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 006:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 2. redne seje, z dne 18. december 2018.

GLASOVANJE:
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 1.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

GLAS (za, proti, vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12

Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Župan pove, da so člani občinskega sveta prejeli zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran z ostalimi
gradivi, in pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 007:

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 1. redne seje, z dne 4. 12. 2018.

GLASOVANJE:
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 2.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

GLAS (za, proti, vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12

Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2018 - predlog za hitri postopek;

Župan je podal obrazložitev: Občinski svet Občine Ankaran je na 21. redni seji dne 19.12.2017 sprejel Odlok o
proračunu Občine Ankaran za leto 2018.
Na podlagi 38. in 41. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 123. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list RS št. 17/15) ter v skladu s 15. členom
Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 je župan Občine Ankaran v letu 2018 sprejel
Sklepe o prerazporeditvi sredstev v Posebnem delu proračunu Občine Ankaran za leto 2018. Z zadevnimi sklepi so se
izvedle prerazporeditve iz proračunskih postavk, na katerih se je predvidevalo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena,
na proračunske postavke, kjer je bila izkazana potreba po dodatnih proračunskih sredstvih.
Tekom izvajanja proračuna se je izkazalo, da dejanski prihodki Občine Ankaran v precejšnji meri odstopajo od
planiranih, zato:
1)
je župan na podlagi 1. odstavka 40. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju ZJF) ter na podlagi Predloga
za začasno zadržanje izvrševanja proračuna in predloga obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna,
št. zadeve 410-25/2018(1), dne 17.10.2018 sprejel sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, na podlagi
katerega so se izvedli ukrepi za uravnoteženje proračuna,
2)
v nadaljevanju pa je potrebno sprejeti rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2018.
Glavni razlog za začasno zadržanje izvrševanje proračuna in rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2018 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. V letošnjem letu bo namesto 2.833.492 EUR
predvidenih prihodkov NUSZ 2018 za pravne osebe v plačilo zapadlo le 668.252 EUR, vsi obroki za NUSZ 2018 za fizične
osebe pa zapadejo v plačilo v leto 2019. Glede na navedeno se predvideva, da bo dejanska realizacija prihodkov iz
naslova NUSZ v letu 2018 znašala:
3.328.252 EUR namesto predvidenih 5.666.983 EUR - 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb,
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129.560 EUR namesto predvidenih 269.812 EUR - 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od
fizičnih oseb.
Nižja realizacija glede na prvotni plan je tudi pri prihodkih iz naslova prodaje zemljišč. Izhajajoč iz dejstva, da je v času
po sprejetju Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2018 bila
realizirana le menjalna pogodba, po kateri je družba Grafist d.o.o., postala lastnik nepremičnin na območju kasete 5A,
ki jih bo uredila in ponudila koprskemu tovornemu pristanišču v uporabo za opravljanje pristaniške dejavnosti, Občina
Ankaran pa je postala lastnica 6 strateških nepremičnin, ki jih potrebuje za uresničitev občinskega prostorskega načrta,
je potrebno letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem dopolniti in osvežiti v delu, ki se nanaša na
razpolaganje z nepremičninami na območju koprskega tovornega pristanišča, prihodkovno stran proračuna pa
zmanjšati za 1.356.480 EUR.
Zaradi omenjenega se v sprejetem proračunu za leto 2018 bistveno spremeni struktura in obseg planiranih prihodkov,
posledično je potrebno temu prilagoditi tudi odhodkovni del proračuna.
V priloženih obrazložitvah so obrazložene razlike med veljavnim proračunom 2018 in rebalansom proračuna za leto
2018.
Župan preda besedo poročevalcu: Iztok Mermolja (direktor OU).
Iztok Mermolja je podal obrazložitve, da je glavni razloga za sprejem rebalansa proračuna zamik pri plačil nadomestila
za stavbna zemljišča za leto 2018 in razlika v prihodkih iz prodaje zemljišč.
Najprej je pojasnil zmanjšanja v prihodkih proračuna. Pojasnil je posamezna odstopanja po skupini konto.
Prišlo je do zmanjšanja prihodkov pri davkih na nepremičnine, davkih na dediščine in darila, davkih iz prihodkov od
udeležbe pri dobičku, prišlo je do manjših dohodkov in naslova glob in od prodaje stavbnih zemljišč.
Na prihodkovni strani so se povečali prihodki iz naslova davka na nepremičnine, davek na promet nepremičnin in na
finančno premoženje, davki za posebne storitve, davki za uporabo storitev, prihodki iz premoženja, prihodki od
podeljenih koncesij. Povečali so se tudi prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi nedavčni prihodki ter prejeta
sredstva iz državnega proračuna. Sprememba je bila tudi iz naslova proračunskega presežka, ki je bil manjši od
planiranega.
Na odhodkovni strani proračuna so se izvajali ukrepi za uravnoteženje proračun in zmanjševali odhodki glede na
prejete prihodke.
Razlike na pram sprejetemu proračunu so prihajale iz naslova tekočih odhodkov in naslova investicijski odhodkov, iz
razloga ker OA ni dobila pravice graditi na nepremičninah in izvesti rekonstrukcijo Vinogradniške, graditi parkirišča na
Bevkovi in sanacijo podora, kar je vplivalo na realizacijo investicijskih odhodkov.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov o rebalansu proračuna.
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št.: 008

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2018 v predloženem
besedilu.
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GLASOVANJE:
Sklep je sprejet Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 3.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

GLAS (za, proti, vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran - predlog za hitri postopek;

Župan poda obrazložitev glede vsebine predloga odloka o turistični taksi:
Za sprejem predloga Odloka o turistični taksi v občini Ankaran (v nadaljnjem besedilu: predlog odloka) predstavlja
pravno podlago Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZSRT-1), ki v
prvem odstavku 17. člena določa, da občina določi turistično takso v znesku do 2,50 evra.
Župan preda besedo poročevalki: Nina Jurinčič (zaposlenka OGD).
Predlog odloka je pripravljen, ker je veljavni odlok treba uskladiti z ZSRT-1, ki v prvem odstavku 50. člena določa, da
občine uskladijo splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, s tem zakonom.
Skladno z novim ZSRT-1 občine določijo turistično takso v znesku do 2,50 evra. Prav tako se je z novim zakonom
zmanjšal nabor oprostitev plačila turistične takse in tako dopušča občinam, da v svojih predpisih, skladno z lokalnimi
turističnimi politikami, strategijami in posebnostmi, določijo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila. Novost je
tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja
in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. 1. 2019. Na podlagi veljavnega Odloka o turistični taksi na območju
Občine Ankaran (Uradni list, št. 68/2016), znaša višina turistične takse za nastanitvene objekte 11 točk, razen za kampe,
za katere znaša 5,5 točke. Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14) znaša
vrednost točke turistične takse od 1. januarja 2015 dalje 0,115 evra. Tako znaša do 31. 12. 2018 višina turistične takse
za nastanitvene objekte 1,27 evra in za kampe 0,64 evra na osebo na noč.
Predlog odloka skladno z ZSRT-1 določa novo višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in
tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju občine Ankaran. Za vse nastanitvene obrate (tudi za prostore
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sobodajalcev) je predlagana turistična taksa v višini 2,00 evra. Poleg turistične takse se skladno z drugim odstavkom
17. člena ZSRT-1 obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse. Tako bi turistična
in promocijska taksa skupaj na območju občine Ankaran od 1. 1. 2019, ko se začne s pobiranjem promocijske takse,
znašala 2,50 evra oz. 1,25 evra polovična taksa na osebo na noč.
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje, so lahko
skladno z predlogom odloka na podlagi vloge dodatno oproščeni plačila turistične takse tudi udeleženci humanitarnih
programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti
v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost
skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
V skladu z zakonodajo v predlogu odloku ostajajo določila, ki se navezujejo na pobiranje pavšalne turistične takse, saj
lahko občina na podlagi 22. člena ZSRT-1 določi, da se v počitniških hišah in počitniških stanovanjih plačuje turistična
taksa v pavšalnem letnem znesku, če:
•
je na območju občine v preteklem letu več kot 100.000 prenočitev ali je na območju občine vsaj 1500 ležišč v
nastanitvenih obratih in
•
je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj.
Leta 2017 je število nočitev v občini Ankaran presegalo 100.000, prav tako je bilo več kot 200 počitniških hiš ali
počitniških stanovanj; tako je zadoščeno pogojem, na podlagi katerih lahko občina obračunava pavšalno turistično
takso.
Višina pavšalne turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj je določena glede na stanovanjsko
površino počitniške hiše ali počitniškega stanovanja in znaša skladno z novim odlokom:
– za stanovanjsko površino do 30 m2 (2 ležišči): 90,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2 (3 ležišča): 135,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2 (4 ležišča): 180,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2 (5 ležišč): 225,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 90 m2 (6 ležišč): 270,00 EUR.
Za stanovanjsko površino se šteje uporabna površina, kot je navedeno v katastru stavb. Leta 2019 se bo pavšalna
turistična taksa obračunala še po starem, leta 2020 pa po novem odloku.
Ocena finančnega učinka je priložena.
Župan je pojasnil, da so bili večji ponudniki turističnih nastanitev (Adria Ankaran in MZL Debeli rtič) o povišanju
turistične takse obveščeni ter da se ohranja oprostitev plačila turistične takse za udeležence humanitarnih programov
in storitev.
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Občinski svetnik Ivan Klun je imel vprašanje glede skupne višine turistične takse in promocijske takse
Nina Jurinčič je podala obrazložitev, da je skupna vrednost turistične takse in promocijska takse 2,50 eur.
Ivan Klun je podal mnenje, da je povečanje turistične takse preuranjen ukrep, da je potrebno turistom najprej nekaj
ponuditi.
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Župan je obrazložil, da so turisti že v preteklih letih prejeli določene ugodnosti s ponudbo brezplačnega turističnega
avtobusa in turistične ladjice in tako tudi razširili prepoznavnost turistične takse.
Občinski svetnik Zoran Pavić je prosil za obrazložitev ali bodo ponudniki z dvigom turistične takse ne bodo obremenjeni
ter prosil za obrazložitev glede skupnih prihodkov od turistične takse.
Nina Jurinčič poda obrazložitev, da ponudniki ne bodo obremenjeni, ker takso plača gost. Podala je podrobnejše
obrazložitve glede skupnih prihodkov od turistične takse ter pojasnila, da se pavšalna turistični taksi se za leto 2019
znesek ne spremeni in se po novem odloku začne obračunavat v letu 2020.
Župan je zaprl razpravo.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 009:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran v predloženem
besedilu.

GLASOVANJE:
Sklep je sprejet z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 4.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

GLAS (za, proti, vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
ZA
VZDRŽAN
ZA
12

Delitev ustanoviteljskih pravic in skupnega premoženja s področja športa;

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep.
Župan poda obrazložitev:
Na območju Občine Ankaran se nahaja športna infrastruktura na območju ŠRP Katarina ter v OŠV Ankaran. Od konca
leta 2015 je vsa ta infrastruktura v lasti Občine Ankaran in z njo upravlja (skrbi za uporabo, vzdrževanje, gradnjo)

Stran 8 od 16

OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

občinska uprava Občine Ankaran. Ravno tako za delovanje športnih društev in drugih organizaciji s področja športa, ki
delujejo na območju Občine Ankaran, dodeljuje sredstva in skrbi za izvajanje programa športa občinska uprava Občine
Ankaran. Javni zavod za šport Mestne občine Koper na območju Občine Ankaran vse od začetka delovanja občine,
1.1.2015, ne izvaja več nobenih dejavnosti s področja upravlja ali vzdrževanja športne infrastrukture pa tudi ne s
področja izvajanja programa športa, vključno s financiranjem izvajalcev. Kljub temu Občina Ankaran skladno s
sklenjenim sporazumom med MOK in OA o začasnem financiranju skupnih javnih zavodov do delitve ustanoviteljskih
pravic in premoženja le-teh, v dogovorjenem deležu financira tako delovanje Javnega zavoda za šport Mestne občine
Koper, kot investicij le-tega v športno infrastrukturo ležečo v Mestni občini Koper. Po sklenitvi omenjenega sporazuma
je Državni zbor RS sprejel spremembo Pomorskega zakonika, nato pa še Vlada RS spremembo Uredbe o upravljanju
koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj
in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, na podlagi katere se je na račun zmanjšanja deleža
koncesijske dajatve, ki od opravljanja pristaniške dejavnosti pripada Občini Ankaran, povečal delež koncesijske dajatve,
ki pripada Mestni občini Koper. Tako so se občini Ankaran znižali prihodki iz tega naslova približno za 800.000,00 EUR
na leto ter na ta račun v enakem znesku povečali prihodki Mestne občine Koper.
Upoštevajoč te spremenjene okoliščine, dejansko izvajanje dejavnosti in javnih služb s strani skupnih javnih zavodov,
podjetji in drugih izvajalcev javnih služb ter zakonske naloge občine s posameznega področja, ki so glede na velikost
Občine Ankaran in število njenih občanov drugačne od Mestne občine Koper, je potrebno začeti s postopki za delitev
preostalega skupnega premoženja in dokončne delitve ustanoviteljskih pravic in obveznosti, kapitalskih deležev in
drugih pravic in obveznosti na skupnem premoženju. Glede na to, da je Občina Ankaran na področju športa sama izvaja
za svoje območje tako različne program, kot financiranje in vzdrževanje infrastrukture, da želi Občina Ankaran pripraviti
svojo strategijo športa in mrežo športne infrastrukture skladno s potrebami njenih občanov ter predstavlja javni zavod
(in drugo podjetje), ki izvaja naloge občine s področja športa v MOK, enega večji proračunski porabnikov, je smiselno
najprej urediti razmerja med občinama na področju javnega zavoda, podjetji in infrastrukture s področja športa. Z
delitvijo skupnega premoženja s področja športa pa bo Občina Ankaran lahko zastavila svojo strategijo športa in jo
začela izvajati.
Skladno z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) se razdeli skupno premoženje med občinama, ki sta se razdelili
(oziroma se je iz ene občine izločil del in se ustanovila nova občina) sporazumno. Odločitev o načinu sporazumne
razdelitve premoženja sprejmejo občinski sveti ter na podlagi tega skleneta župana sporazum o razdelitvi premoženja.
Zakon nadalje v 51. c členu določa, da če občine ne razdelijo premoženja sporazumno, se ustanoviteljske pravice in
obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter pravice in obveznosti iz
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij se uredijo tako, da:
- vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter
izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora
občina zagotavljati, samo na njenem območju in za njene prebivalce;
- občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih
zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti,
ki jih mora občina zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje občine. Vsaka
ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi
zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega
zavoda, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev
območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bil javni
zavod ustanovljen, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba;
- vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica javnega kapitala v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah,
ki je bil v lasti prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena stranka v koncesijsko ali drugo pogodbo,
če javno podjetje, javni sklad, agencija, koncesionar ali drug pogodbenik izvaja javno službo in druge naloge v
skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine samo za njene prebivalce oziroma samo na njenem območju;
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občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov in agencij ustanovljenih za izvajanje javnih
služb in drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine za območje prejšnje občine, oziroma
vstopijo kot pogodbene stranke v koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj prevzamejo pravice in
obveznosti do javnih podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka
ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju, javnem skladu, agenciji, koncesijski
pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in
obveznostih do javnega podjetja, javnega sklada, agencije, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s
številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu
prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni sklad ali agencija ustanovljena,
oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem razmerju postanejo občine tudi lastnice
idealnih deležev javnega kapitala javnega podjetja, javnega sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine.

Glede na lego športne infrastrukture v lasti Zavoda za šport Koper (in v lasti drugega podjetja v lasti MOK) in izvajanje
dejavnosti le-tega ter glede na zakonske pogoje, naloge, interese in potrebe Občine Ankaran s področja športa Občinski
svet nalaga županu, da prouči katera izmed možnosti delitve ustanoviteljskih pravic oziroma kapitalskih pravic pravnih
oseb MOK s področja športa in infrastrukture s področja športa, je v interesu Občine Ankaran. Nadalje Občinski svet
pooblašča župana, da z županom MOK sklene ustrezen sporazum o delitvi tega premoženja ter ga predloži v potrditev
občinskemu svetu. V kolikor se občini o delitvi tega premoženja ne bosta mogli sporazumeti pa občinski svet župana
pooblašča, da sproži ustrezna pravna sredstva za razdelitev še nerazdeljenega skupnega premoženja med Občino
Ankaran in Mestno občino Koper.
Glede na spremenjene okoliščine, ki so posledica spremembe nacionalnih presipov ter imajo za posledico zmanjšanja
prihodkov Občine Ankaran in povečanja prihodkov Mestne občine Koper, Občinski svet Občine Ankaran tudi sprejema
odločitev, da se ne glede na sklenjene sporazume me MOK in OA, iz proračuna Občine Ankaran financira le dejavnosti
izvajanja programa športa in delovanja športnih organizaciji (javnih zavodov, zasebnih zavodov, društev,..), ki imajo
sedež ali opravljajo dejavnosti na območju Občine Ankaran ter financira gradnjo, vzdrževanje in upravljanje le športne
infrastrukture ležeče na območju Občine Ankaran. Občinski svet Občine Ankaran nalaga Županu občine Ankaran, 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 z odločitvijo iz te točke ter seznani Mestno občino Koper s to
odločitvijo.

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov.
Občinski svetnik Ivan Klun je podprl podani predlog. Ostali člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 010:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep o delitvi ustanoviteljskih pravic in skupnega premoženja s področja športa
1.

Občinski svet Občine Ankaran ugotavlja, da za potrebe občanov Občine Ankaran in na območju Občine
Ankaran izvaja vse zakonske naloge s področja športa (programa športa, gradnja in vzdrževanje športne
infrastrukture, upravljanje športne infrastrukture,..) iz pristojnosti občine občinska uprava Občine Ankaran.

2.

Občinski svet občine Ankaran nalaga županu Občine Ankaran, da v letu 2019, skladno s potrebami občanov
Občine Ankaran in upoštevajoč velikost občine (velikost in število prebivalcev), pripravi predlog strategije
razvoja športa v Občini Ankaran ter na podlagi strategije pripravi predlog dolgoročnega programa gradnje in
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vzdrževanja športne infrastrukture v občini.
3.

Upoštevajoč:
- spremenjene okoliščine na prihodkovni strani proračuna Občine Ankaran;
- zmanjšanje prihodkov Občine Ankaran in zaradi tega potrebe po racionalizacijo poslovanja le-te;
- ugotovitev iz prve točke tega sklepa;
- zakonske naloge in potrebe občine s področja športa;
- dejanski obseg nalog, ki jih izvaja Javni zavod za šport Mestne občine Koper za območje Občine
Ankaran ter
- določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)(v nadaljevanju ZLS) glede
delitve ustanoviteljskih pravic na skupnih javnih zavodih med občinama, ki sta se razdelili,
Občinski svet Občine Ankaran Župana Občine Ankaran pooblašča, da prouči interese Občine Ankaran glede
ustanoviteljskih pravic le-te v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper ter sprejme odločitev v zvezi z
delitvijo ali ne delitvijo ustanoviteljskih pravic na le-tem.

4.

Občinski svet Občine Ankaran pooblašča Župana Občine Ankaran, da v imenu in za račun Občine Ankaran,
skladno z ugotovljenimi interesi, potrebami in določili ZLS, kot izhaja iz prejšnje točke, z županom Mestne
občine Koper sklene ustrezen sporazum o ureditvi razmerji in delitvi ustanoviteljskih pravic oziroma
premoženja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper. Sporazum sklene župan pod odložnim pogojem
potrditve le-tega na Občinskem svetu Občine Ankaran.

5.

Če sporazum iz prejšnje točke ne bo sklenjen, Občinski svet Občine Ankaran pooblašča Župana Občine
Ankaran, da v imenu in za račun Občine Ankaran, skladno z ugotovljenimi interesi, potrebami in določili ZLS,
kot izhaja iz 3. točke tega sklepa, uporabi vsa pravna sredstva za potrebe zaščite pravic Občine Ankaran
povezanih s skupnim nerazdeljenim premoženjem med Mestno občino Koper in Občino Ankaran ter sproži
ustrezna pravna sredstva za razdelitev še nerazdeljenega skupnega premoženja med Občino Ankaran in
Mestno občino Koper.

6.

Upoštevajoč spremenjene okoliščine, nastale po sklenitvi sporazuma med Mestno občino Koper in Občino
Ankaran glede financiranja skupnih javnih zavodov in služb do delitve skupnega premoženje, ki so posledica
spremembe nacionalnih predpisov, ki stopijo v uporabo s 1.1.2019 ter vplivajo na prihodkovno stran
proračuna občin in sicer v korist Mestne občine Koper in škodo Občine Ankaran, Občinski svet Občine
Ankaran, ne glede na do sedaj sklenjene sporazume med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, sprejme
odločitev, da se, do dokončne delitve ustanoviteljskih pravic Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, iz
proračuna Občine Ankaran financira le dejavnosti izvajanja programa športa in delovanja športnih organizaciji
(javnih zavodov, zasebnih zavodov, društev,..), ki imajo sedež ali opravljajo dejavnosti na območju Občine
Ankaran ter financira gradnjo, vzdrževanje in upravljanje le športne infrastrukture ležeče na območju Občine
Ankaran. Občinski svet Občine Ankaran nalaga Županu občine Ankaran, 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 z odločitvijo iz te točke ter seznani Mestno občino Koper s to
odločitvijo.

7. Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:
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Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 5.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

GLAS (za, proti, vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12

Odlok o proračunu občine za leto 2019 - predlog za hitri postopek;

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)(v nadaljevanju ZJF)
in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15).
Župan poda obrazložitev:
PRIHODKI:
Prihodki Občine Ankaran za leto 2019 so predvideni v višini 19.068.771,51 EUR.
Konto
70
71
72
74
Skupaj

Opis
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki

Znesek
7.119.652,24 EUR
2.521.878,27 EUR
9.304.441,00 EUR
122.800,00 EUR
19.068.771,51 EUR

Delež
37,34 %
13,23 %
48,79 %
0,64 %
100,00 %

Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki. Ti predstavljajo 49 % celotnih načrtovanih
prihodkov, sledijo davčni prihodki v višini 37 % vseh načrtovanih prihodkov.
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ODHODKI:
V proračunu Občine Ankaran za leto 2019 so predvideni odhodki Občine Ankaran v letu 2019 v višini 19.168.771,36
EUR.
Po vrstah odhodkov so le-ti naslednji:
Konto
Opis
Znesek
Delež
40
Tekoči odhodki
3.617.428,88 EUR
18,87 %
41
Tekoči transferi
3.135.157,63 EUR
16,35 %
42
Investicijski odhodki
12.102.625,13 EUR
63,14 %
43
Investicijski transferi
313.559,72 EUR
1,64 %
Skupaj odhodki
19.168.771,36 EUR
100,00 %
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki
spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).
Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta in neporabljenih sredstev na računih v predvideni višini 99.999 EUR.
Občina Ankaran v letu 2018 ne bo v celoti porabila vseh prihodkov, zaradi česar lahko v letu 2019 planira večjo porabo
oziroma predvideva višje odhodke od prihodkov v letu 2019.
Morebitni presežek sredstev izračunan po Zakonu o fiskalnem pravilu se bo porabil za investicijske namene, saj občina
ni zadolžena.
Proračun Občine Ankaran 2019 je pripravljen po načelu participativnega proračuna.
Župan preda besedo poročevalcu: Iztok Mermolja (direktor OU)
Prihodki v proračunu so predvideni v višini 19.000.000. Največ prihodkov bodo iz naslova prodaje premoženja,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nedavčni transferi. Pojasnil je, da je vrednost rednega proračuna med 7,5
mio in 8 mio.
Po posameznih virih so to prihodki iz naslova dohodnine, davki na premoženje (NUSZ), nekoliko večji so domači davki
na blago in storitev, predvsem iz naslova povišanja turistične takse, udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja iz
naslova koncesijske dajatve Luke Koper, ki priprava OA. Večina prihodkov je planirali na podlagi realizacije iz leta 2018.
Odhodki so predvideni v višini 19.168.000, pri tem izračunu so upoštevani tudi presežki iz leta 2018, zato so odhodki
večji od prihodkov.
Planiranih je največ investicijskih odhodkov, tekoči transferi in investicijski transferi v javne zavode.
Obveznosti Občine Ankaran po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenega med
Občino Ankaran in MOK, znašajo približno 1 mio EUR letno.
Občina Ankaran se v letu 2019 ne namerava zadolževati. Na računu finančnih terjatev in računu financiranja ni
izkazanega plana.
Odhodki tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam, nakup in gradnja osnovnih sredstev se bodo v
primerjavi z letom 2018 povečali. Prihodki iz naslova NUSZ se namenjajo za nakup drugih stavbnih zemljišč oz. za
investicije.
Župan je predal besedo mag. Aleksu Abramovič (vodja ORI). Predstavil je prejete pobude za participativni proračun. Na
Občinsko upravo je prispelo 120 pobud, od katerih se nekatere navezujejo že na obstoječe programe- NRP, ki se že
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izvajajo. Največ pobud je vezanih na cestno infrastrukturo, varovana stanovanja, dom upokojence, stanovanja za mlade
družine, prostor za druženje, mirujoči promet, kanalizacija in manjše pobude za reševanje problemov na področju
vzdrževanja.
Župan je pojasnil, da bo čez leto lahko prišlo tudi do rebalansa proračuna.
Župan je odprl razpravo.
Zoran Pavić je poudaril, da je potrebno občanom pojasniti koliko je dejansko velik proračun.
Vezano na pošiljanja gradiv je prosil, da se v bodoče pošilja gradivo v formatih, iz katerih je mogoče podatke filtrirati
in bo tako pregledovanje podatkov lažje. Na občinsko upravo je poslal tudi nekaj svojih pripomb in mnenj drugih
občanom, z namenom, da bodo služile za nadaljnje planiranje. Prosil je za pojasnilo glede proračunske postavke 2466,
ki se nanaša na sofinanciranju programov društev, ker je mnenja, da je zapisani znesek premajhen in je dobil
informacijo, da je ta znesek večji kot 120.000. Zato je prosil za pojasnilo kolikšen je skupni znesek, ki bo namenjen za
sofinanciranje društev.
Župan podpre pobudo o informiranju občanov o pravilnem razumevanju proračunskega zneska. Podrobno pojasnilo o
sestavi proračuna bo podano v naslednji številki Amfore.
Župan pojasni, da format gradiv ne more biti poslan v odprtih dokumentih, ker bi s tem tvegali, da bi prišlo do
nepooblaščenih udorov in spreminjana določenih pripravljenih gradiv in pridejo v javnosti nepravilni dokumenti. Za
predstavitev sklopov proračuna, sprejemanja proračuna so namenjene delavnice, na katerih se lahko svetniki vključijo v
oblikovanje celotnega proračuna.
Župan je pojasnil, da je skupni znesek za sofinanciranje društev financirana v skupnem znesku 312.300 eur.
Barbara Švagelj je dodatno pojasnila, da se društva financirajo iz šestih različnih proračunskih postavk in se denar
razdeli glede na programe ( programi za mladino, program za kulturo, porogam za kakovostni šport za otroke in
mladino, rekreacija, vrhunski šport).
Župan je zaprl razpravo.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 011:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2019 v predloženem besedilu.

GLASOVANJE:
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
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ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 012:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o letnem ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran
za leto 2019 v predloženem besedilu.

GLASOVANJE:
Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ad 6.)

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
ZORAN PAVIĆ
IVAN KLUN
MARTINA ANGELNI
13

GLAS (za, proti, vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12

Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta;

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud.
Ivan Klun poda pobudo, da se zapisniki sej Občinskega sveta na spletni strani objavljajo sproti, po vsaki seji z manjšim
časovnim zamikom.
Župan sprejme podano pobudo.
Nina Jurinčič opozori, da se lahko zapisnik objavi šele po njegovi potrditvi na naslednji seji občinskega sveta.
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Župan zaključi razpravo.
Seja se je zaključila ob 20.10.
Občina Ankaran
Župan: Gregor Strmčnik

Zapisala: Nataša Mahne
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