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Občina Ankaran je lokalna samoupravna skupnost in pravna oseba javnega prava, ustanovljena z
odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-114/11-12 z dne 9.6.2011, (UL RS, št. 47/2011) ter predstavlja
skupnost občanov, organiziranih za zadovoljevanje skupnih potreb lokalnega pomena na območju
Ankarana. Organi Občine Ankaran so občinski svet, ki šteje 13 članov, župan in nadzorni odbor. Občinski
svet Občine Ankaran je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V
skladu s statutom ima občinski svet stalna delovna telesa - odbore. Člani občinskega sveta, delovnih
teles le-tega in nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in so voljeni oziroma imenovani
za dobo štirih let. Članstvo in delo v občinskem svetu, odborih jin nadzornem odboru je skladno s
Statutom Občine Ankaran častno, zato člani za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila oziroma le
simbolično plačilo v višini 1 evra. Sedež Občine Ankaran je na naslovu Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran
- Ancarano.
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-114/11-12 z dne 9.6.2011 je bila Občina Ankaran
ustanovljena 9.6.2011, vendar takrat še niso bili konstituirani njeni organi in še ni pričela z delovanjem.
Skladno z določbo 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS) in odločbo Ustavnega
sodišča RS št. U-I-114/11-12 z dne 9.6.2011 so potekale prve lokalne volitve v Občini Ankaran oziroma
prve volitve za člane občinskega sveta in župana Občine Ankaran 5.10.2014. Občinski svet Občine
Ankaran se je konstituiral na svoji prvi sej dne 22.10.2014, ko je nastopil svojo funkcijo tudi župan
Občine Ankaran. Občina Ankaran pa se je skladno z določbo 15. b člena ZLS konstituirala in začela
samostojno opravljati svoje naloge s 1.1.2015.
Proračun Občine Ankaran 2021 je pripravljen po načelu participativnega proračuna.
V nadaljevanju je podana obrazložitev po posameznih delih proračuna in sicer:
- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna in
- načrta razvojnih programov.
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I.

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 OD H ODK I I N D R U GI I ZDA TK I

19.905.451,74 €

Obrazložitev konta
V proračunu Občine Ankaran za leto 2021 so predvideni odhodki v višini 19.905.451,74 €.
Po vrstah odhodkov so le-ti naslednji:
Konto
40
41
42
43

Opis
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI
TRANSFERI

PRD: Predlog
prorač.2021

Delež

3.895.259,20
3.534.718,9
12.180.850,08

19,57%
17,76%
61,19%

294.623,52
19.905.451,74

1,48%
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
10.176.042,35 €. Občina Ankaran v letu 2020 ne bo v celoti porabila vseh prihodkov, zaradi česar
lahko v letu 2021 planira večjo porabo oziroma predvideva višje odhodke od prihodkov v letu 2021.
Občina Ankaran se v letu 2021 ne namerava zadolževati. Na računu finančnih terjatev in računu
financiranja ni izkazanega plana.
Morebitni presežek sredstev izračunan po Zakonu o fiskalnem pravilu se bo porabil skladno s 5. členom
ZFisP.
40 TEKOČI ODHODKI

3.895.259,20 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.024.293,89 €
Obrazložitev podskupine kontov
Planirane so plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila). Odhodki so planirani skladno z veljavnimi izhodišči, upošteva se obstoječa zakonodaja.
Odhodki so planirani skladno s kadrovskim načrtom za leto 2021 in na osnovi do sedaj znanih dejstev.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
161.512,63 €
Obrazložitev podskupine kontov
Planirana so sredstva za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo.
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402 Izdatki za blago in storitve
2.495.952,68 €
Obrazložitev podskupine kontov
Planirana so sredstva za pisarniški material in storitve, stroške posebnega materiala (drobni inventar,
uniforme, protokolarna darila...), stroške za porabo električne energije, vode, komunalnih storitev in
telekomunikacij. Prav tako so tu planirana sredstva za: prevozne stroške in storitve, stroške službenih
potovanj, stroške vezane na tekoča vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin ter drugi operativni
odhodki. Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov, objektov, nadomestila za opravljanje
funkcije članov občinskega sveta, sejnine odborom in komisijam. V tej podskupini kontov so planirana
tudi sredstva za zakupnine in najemnine, odškodnine, sodne stroške, članarine, odhodke za prostorsko
dokumentacijo in projektne naloge. Načrtovana so sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju cest,
razsvetljave, plačilu storitev koncesionarju za javno razsvetljavo, ipd.
403 Plačila domačih obresti
Obrazložitev podskupine kontov
Planirana so sredstva za morebitno premostitveno likvidnostno zadolževanje.

500,00 €

409 Rezerve
213.000,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva splošne proračunske rezervacije in posebne
proračunske rezerve.
Proračunska rezerva se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se namenjajo za
odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o
proračunu.
Predvidena sredstva namenjena izločitvi v proračunsko rezervo so planirana v višini 20.000,00 €.
V okviru podskupine so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
predvideti.
41 TEKOČI TRANSFERI

3.534.718,94 €

410 Subvencije
106.567,20 €
Obrazložitev podskupine kontov
Vključuje planiranje izdatkov za subvencioniranje cen avtobusnih prevozov. Subvencije vključujejo
finančno podporo iz proračuna za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki. Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom se nanašajo na subvencioniranje mestnega prometa.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
913.904,21 €
Obrazložitev podskupine kontov
Vključuje planirane odhodke na področju transferjev posameznikom, kot so darila ob rojstvu otrok,
regresiranje šolskih prevozov, subvencioniranje stanarin, izplačila družinskemu pomočniku ter drugi
transferi posameznikom in gospodinjstvom. Pretežni del sredstev je namenjen plačilu razlike med ceno
programov v vrtcih in plačilom staršev.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
347.601,69 €
Obrazložitev podskupine kontov
Planirana so sredstva, ki bodo namenjena dobrodelnim, humanitarnim, invalidskim, športnim društvom,
kulturnim organizacijam, ustanovam in drugim nevladnim subjektom. V okviru te podskupine kontov so
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vključeni tudi izdatki za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran-CAN
ANCARANO-SSIN Ankaran.
413 Drugi tekoči domači transferi
2.166.645,84 €
Obrazložitev podskupine kontov
Planirajo se sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega
zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode, plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabnik in pa transfere v javne agencije. Po namenih uporabe so sredstva na področju
družbenih dejavnosti namenjena sredstvom za plače ter sredstvom za izdatke za blago in storitve v
vrtcih, šolah, kulturnih, športnih in drugih zavodih.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

12.180.850,08 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.180.850,08 €
Obrazložitev podskupine kontov
Na tem mestu se planirajo sredstva za nakup zemljišč, zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, razne
opreme in osnovnih sredstev ter nematerializiranega premoženja. Načrtovana so tudi sredstva porabe
namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja, študij o izvedbi projektov, vse projektne
dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa.
Nakupu prevoznih sredstev je namenjenih 20.000,00 €. Nakupu opreme in drugih osnovnih sredstev je
namenjenih 602.720,19 €. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je namenjenih 2.091.169,63 €.
Za investicijsko vzdrževanje je namenjenih 2.716.489,02 €. 6.013.483,70 € pa se bo namenilo nakupu
zemljišč skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021. Za študije o
izvedljivosti, projektne dokumentacije, nadzor ipd. pa je namenjenih 694.545,24 € (za investicije, ki se
bodo začele izvajati).
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

294.623,52 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
15.691,50 €
Obrazložitev podskupine kontov
Izkazani so investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (gasilskim društvom) in javnim
podjetjem, ki so v lasti (delni) občine.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
278.932,02 €
Obrazložitev podskupine kontov
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so prenesena denarna nepovratna sredstva,
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev,
nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije.
V letu 2021 je planiranih 278.932,02 € za ta namen.
Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani
v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
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7 P R I HO DK I I N D R U GI P REJ E MK I

9 . 729 .40 9, 39 €

Obrazložitev podskupine kontov
Prihodki Občine Ankaran za leto 2021 so predvideni v višini 9.729.409,39 €.

Konto

Opis

70

DAVČNI PRIHODKI

71
72
74

NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI

PRD: Predlog
prorač.2021

Delež

5.113.376,00

52,56%

1.756.898,00
2.459.763,32
399.372,07
9.729.409,39

18,06%
25,28%
4,10%
100,00%

Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 52,56 % celotnih
načrtovanih prihodkov, sledijo kapitalski prihodki v višini 25,28 % vseh načrtovanih prihodkov. 18,06 %
pa predstavljajo nedavčni prihodki.
70 DAVČNI PRIHODKI

5.113.376,00 €

700 Davki na dohodek in dobiček
1.773.513,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
Vir davčnih prihodkov je tudi dohodnina. To je davčni prihodek, ki ga država odstopa občinam na podlagi
Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Primerna poraba je za posamezno občino in posamezno
proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Tako
smo za leto 2021 predvideli prihodke od dohodnine v višini 1.773.513,00 €.
703 Davki na premoženje
2.987.862,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
V to vrsto prihodkov spadajo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje. V tej vrsti prihodkov predstavlja največji delež prihodek iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2021 zapadejo v plačilo obroki za odmero NUSZ za
leto 2021.
Na podlagi podatkovne zbirke za odmero NUSZ za leto 2020 je bila izvedena groba ocena odmere za
leto 2021, ki izkazuje, da bo prihodek iz tega naslova znašal cca 2,8 mio €.
Za vse ostale prihodke, kot so davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila in davek na promet
nepremičnin za pravne in fizične osebe je bila osnova za plan 2021 realizacija v letu 2020.
704 Domači davki na blago in storitve
351.001,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
V okviru teh prihodkov so planirani davki na posebne storitve in drugi davki za uporabo blaga in storitev.
Davki na posebne storitve - Ti prihodki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo. Ta davek ureja
Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Davek pripada proračunu občine, kjer ima davčni
zavezanec (dobitnik) stalno prebivališče.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev - delež v teh prihodkih predstavlja okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katero ureja Zakon o varstvu okolja ter Uredba
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prihodki od okoljske dajatev
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za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so planirani za leto 2021 na osnovi realizacije
2020.
V sklopu teh prihodkov so vključene še dajatve: turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva za leto 2021 so planirana na
podlagi realizacije leta 2020 ter skladno s predvidevanji gibanj v letu 2021.
706 Drugi davki
1.000,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
Z uvedbo novega načina vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 01.10.2011 se je spremenil tudi način
plačevanja in evidentiranja prejetih plačil v evidencah DURS-a ter posledično način poročanja. Vplačana
denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno razporejena prejemnikom sredstev in
evidentirana v poslovnih knjigah FURS-a, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na
plačilnem nalogu. V primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo
terjatvijo oz. pri plačilu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS-a evidentirajo
kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne dajatve.
V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na kontu 706099 Drugi davki. Poleg nerazporejenih plačil, so
na tem kontu še neidentificirana plačila, to so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune
JFP, pri plačilu pa niso navedli pravilnih podatkov, na podlagi katerih bi lahko določili vrsto dajatve.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.756.898,00 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.255.511,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
Prihodki od premoženja za leto 2021 so planirani iz naslova deleža koncesijske dajatve Luke Koper d.d.,
ki odpade Občini Ankaran in sicer na podlagi realizacije za leto 2020.
Poleg navedenih spadajo v to skupino tudi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki so planirani
za leto 2021 na osnovi realizacije v letu 2020.
V tej podskupini kontov so zajeti tudi prihodki iz naslova oddajanja premoženja v najem (tudi GJI) ter
prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
711 Takse in pristojbine
3.050,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin.
Prihodki za leto 2021 so planirani na osnovi realizacije leta 2020.
712 Globe in druge denarne kazni
38.000,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po
različnih zakonih.
Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora in povprečnine so planirane v skupni višini 38.000,00 €.
Redarji in občinski inšpektorat bodo poskrbeli za redno odstranjevanje zapuščenih predmetov z javnih
površin.

7

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
340.327,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
Na podlagi realizacije leta 2020 so v proračunu 2021 predvideni prihodki iz naslova prodaje blaga in
storitev, ob upoštevanju izboljšane epidemiološke slike v letu 2021, v primerjavi z letom 2020.
714 Drugi nedavčni prihodki
120.010,00 €
Obrazložitev podskupine kontov
Med druge nedavčne prihodke spadajo tudi prihodki za prispevke in doplačila občanov za izvajanje
določenih programov in sicer za dodeljenega družinskega pomočnika. Drugi tekoči prihodki zajemajo
tudi druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine. Zajemajo predvsem poplačila iz
zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača
zavezanec za stroške postopka, nakazilo refundacije ZPIZ in ZZZS - za javna dela, izplačila škod iz
naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke. Zajeti so tudi prihodki iz naslova komunalnih
prispevkov.
72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.459.763,32 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
2.459.763,32 €
Obrazložitev podskupine kontov
Na podlagi Letnega načrta o ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto
2021 so v proračunu predvideni prihodki od prodaje zemljišč v višini 2.459.763,32 €.
74 TRANSFERNI PRIHODKI

141.872,15 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
141.872,15 €
Obrazložitev podskupine kontov
Transferni prihodki predstavljajo odstopljena sredstva iz drugih javnih blagajn in ne predstavljajo izvirnih
prihodkov proračuna. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje tekočih in transfernih obveznosti.
Po vsebini so to namenska sredstva, ki jih občina pridobi na osnovi zakonsko določenih pravic in preko
razpisov ali drugih postopkov za pridobitev javnih sredstev.
Transferni prihodki so ocenjeni v višini 141.872,15 € in sicer predvsem od:
- Urada za narodnosti za financiranje dvojezičnosti in za izvajanje ustavnih pravic italijanske
narodne skupnosti,
- Ministrstva za obrambo za požarno takso,
- Ministrstva za gospodarski razvoj za razvojne projekte po ZFO -1,
- Ministrstva za infrastrukturo povračila subvencij za tržne najemnine za preteklo leto.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

257.499,92 €

V letu 2021 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije kohezijsko politiko prejela
sredstva v višini 257.499,92 € (za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju obale).
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I.

POSEBNI DEL (Programska klasifikacija)

01 POLITIČNI SISTEM

106.641,01 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti zajema to
delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta.
Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg in nameni porabe proračunskih sredstev v okviru
navedenega področja spreminjajo, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja
funkcionarjev, itd.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski svet izvršuje program dela, ki ga sprejme za posamezno leto.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

106.641,01 €

Opis glavnega programa
V okviru tega programa se predvidevajo sredstva neposrednih stroškov delovanja občinskih organov,
medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so uresničevanje sprejetih
smernic občinskega sveta ter političnih strank in neodvisnih list, delujočih v občinskem svetu.
Zakonodaja na področje lokalne samouprave občinskemu svetu nalaga vrsto nalog, predvsem s
sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega
telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega
programa dela le-tega tudi uresničuje. Občinski svet ima pomembno vlogo predvsem pri odločanju in
pri poznavanju stroke, pri aktivnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le
tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01019001 Dejavnost občinskega sveta

100,00 €

Opis podprograma
V to dejavnost so vključeni stroški financiranja dejavnosti občinskega sveta.
Zakonske in druge pravne podlage
• Ustava Republike Slovenije
• Zakon o lokalni samoupravi
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Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o političnih strankah
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Zakon o mladinskih svetih
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
Proračun občine za posamezno leto
Statut občine Ankaran
Poslovnik o delu občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij)
se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.
Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj
z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa dela le-tega sproti tudi
uresničuje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0,00 €

Opis podprograma
Ne predvidevajo se sredstva za delovanje volilne komisije oziroma za morebitne izvedbe referenduma.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

106.541,01 €

Opis podprograma
V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila
za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje
komisij, ki jih imenuje župan. V občini Ankaran bosta v letu 2020 delovala nepoklicna podžupanja in
poklicna podžupanja.
Zakonske in druge pravne podlage
• Ustava Republike Slovenije
• Zakon o lokalni samoupravi
• Zakon o financiranju občin
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Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o medijih
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
Proračun občine za posamezno leto
Statut občine Ankaran
Poslovnik o delu občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

94.290,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem
sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Glavni del odhodkov iz tega področja
predstavljajo obresti za kredite Mestne občine Koper, ki jih je Občina Ankaran prevzela na podlagi
sporazuma med občinama.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Veljavna zakonodaja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0201 Makro - ekonomsko planiranje, spremljan je in nadzor
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

78.100,00 €

Opis glavnega programa
V navedenem podprogramu se predvidevajo odhodki za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje
razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike
razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski , kulturni in drugi vidiki).

11

Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

78.100,00 €

Opis podprograma
V navedenem podprogramu se predvidevajo odhodki za pripravo strategij razvoja občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

16.100,00 €

Opis glavnega programa
Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega
proračuna.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

16.100,00 €

Opis podprograma
Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank in Banke Slovenije ter stroške postopkov
upravljanja s kapitalskimi naložbami.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu
občine, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin in
Uredba o postopkih zadolževanja občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne
politike.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
0203 Fiskalni nadzor

90,00 €

Opis glavnega programa
V glavnem programu je zajeto predvidevanje sredstev za delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko in zakonito porabo proračunskih sredstev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

90,00 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma se planirajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. Podprogram zajema
izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za
posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi
• Zakon o javnih financah
• Zakon o financiranju občin
• Zakon za uravnoteženje javnih financ
• Statut občine Ankaran
• Poslovnik o delu nadzornega odbora
• Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
• Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora
občine Ankaran.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

7 16.095,97 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne
oziroma podpora vsem dejavnostim.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
• Zakon o javnih naročilih
• Zakon o javnih financah
• Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0402 Informatizacija uprave

203.500,00 €

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev za
učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega
poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na
enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije
uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in
institucij doma in v tujini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04029001 - Informacijska infrastruktura
04029002 - Elektronske storitve
04029001 Informacijska infrastruktura

146.500,00 €

Opis podprograma
Planirana sredstva v okviru podprograma pokrivajo stroške za vzpostavitev in tekoče vzdrževanje
informacijskega sistema. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko
upravo ter nabavo programskih licenc.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi,
• Zakon o državni upravi (ZDU-1),
• Zakon o splošnem upravnem postopku,
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
• Nacionalni interoperabilnostni okvir,
• Strategije razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2010 - 2015,
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili
izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje,
odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo
občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
04029002 Elektronske storitve

57.000,00 €

Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma pokrivajo stroške za vzpostavitev in tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter
nabavo programskih licenc.
Večji del sredstev se nanaša na vzpostavitev informacijskega sistema občine Ankaran, ki vključuje
vzpostavitev omrežja, nabavo strojne in programske opreme, komunikacijo z zunanjimi uporabniki
podatkov in varnost. Načrtovana sredstva v okviru podprograma so bila predvidena tudi za stroške
vzpostavitev e-občine, in sicer nabave ustrezne programske opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi,
• Zakon o državni upravi (ZDU-1),
• Zakon o splošnem upravnem postopku,
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
• Nacionalni interoperabilnostni okvir,
• Strategije razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2010 - 2015,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili
izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje,
odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo
občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
0403 Druge skupne administrativne službe

512.595,97 €

Opis glavnega programa
Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem
poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem
poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor
tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in
reprezentančne namene.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
• zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in
tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja;
• ustrezno vzdrževani poslovni prostori;
• zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

95.200,00 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega
časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletne strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi,
• Zakon o medijih,
• Uredba o upravnem poslovanju,
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti
o njihovem delu preko raznih medijev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

17.500,00 €

Opis podprograma
V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za izvedbo prazničnih obeležij in državnih
praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji podprograma vključuje izvedbo dogodkov v občini Ankaran ter izvedbo novih prireditev sprejemov
ter obeležitev državnih praznikov in drugih pomembnih obeležij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

399.895,97 €

Opis podprograma
V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo sredstva
za plačilo stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih
prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore
v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi
• Zakon o javnih financah
• Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uredba o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
• Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gospodarno upravljanje in redno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.976.397,16 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, ožjih delov občin, združenj občin
in drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
80.030,00 €
Opis glavnega programa
Glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinaciji vladne in lokalne ravni
vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne
oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). Program vključuje tudi različne
oblike participacije občanov.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in
razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob
učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019001- Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim
organom in službam
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč
lokalnim organom in službam
5.400,00 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

74.630,00 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
0603 Dejavnost občinske uprave

1.896.367,16 €

Opis glavnega programa
Glavni program Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem
skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih
sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 - Administracija občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

1.675.045,16 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem,
sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih
izvajalcev, stroške pravnega zastopanja,...
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
221.322,00 €
Opis podprograma
V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

206.883,37 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in
drugih nesreč. Sredstva bodo porabljena predvsem za financiranje javnih služb požarne varnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

206.883,37 €

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajemajo usposabljanje in
opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite v občini. Pomembno je, da
so sile in sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene, ter po možnosti locirane na
enem mestu. S tem je namreč omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in
posledično hitrejše posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost in opremljenost posameznih članov štaba CZ. Usposobljenost in opremljenost Gasilske
brigade Koper in PGD Hrvatini. Udeležba na vaji URSZR.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

44.200,00 €

Opis podprograma
Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot
zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva
namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter
reševanja in pomoči ob nesrečah.
Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in
realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Ankaran za
leto 2021.
Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in
zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški
intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanja in
pomoči, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjen sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge
zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).
Zakonske in druge pravne podlage
Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 0320-9/2019
z dne 2.7. 2020)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje,
opremljanje, usposabljanje,..),
• vzdrževanje javnih zaklonišč,
• spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljenost CZ Ankaran skladno z materialno formacijo.
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

162.683,37 €

Opis podprograma
Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega
zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2021 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki
izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper in občini Ankaran.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje gasilske javne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovljene kadrovske in materialne potrebe Gasilske brigade Koper in PGD Hrvatini.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

84.970,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V to
področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo
preventivni pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa
varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi na področju preventive in vzgoje
v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

84.970,00 €

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti
vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa ter izboljšanje
splošne varnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 – Prometna varnost
08029002 - Notranja varnost
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08029001 Prometna varnost

35.810,00 €

Opis podprograma
V okviru predmetnega podprograma je Občina Ankaran predvidevala stroške za izvedbo ukrepov s
področja prometne varnosti. V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale
preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta
sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje
prometne varnosti. Poleg tega so zagotovljena sredstva za nadzor mirujočega prometa v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi
• Zakon o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
• Zakon o cestah
• Zakon o javnih cestah
• Zakon o voznikih
• Zakon o motornih vozilih
• Zakon o pravilih cestnega prometa
• Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so vključitev čim več skupin udeležencev, predvsem mladih, v preventivne aktivnosti,
izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega
prometa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
08029002 Notranja varnost

49.160,00 €

Opis podprograma
Sredstva so namenjena za delovanje sosveta za varnost, varovanja zgradb in prostorov ter zagotavljanju
splošne varnosti v občini Namen varnostnega sosveta je v sodelovanju s policijo preprečevati nastanek
različnih negativnih pojavov in s tem zagotoviti večjo varnost občanov. Varnostni sosvet daje pobude in
predloge za reševanje varnostnih problemov.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen varnostnega sosveta je v sodelovanju s policijo preprečevati nastanek različnih negativnih
pojavov in s tem zagotoviti večjo varnost občanov. Varnostni sosvet daje pobude in predloge za
reševanje varnostnih problemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

25.123,45 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja
odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

25.123,45 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih
del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih). Spodbuja se tudi poklicno izobraževanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti

25.123,45 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11.841,72 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer podporne storitve na
področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

100,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno vzdrževanje gozdnih cest
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

100,00 €

Opis podprograma
Predvidena so sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva, s katerimi bo zagotovljeno vzdrževanje gozdnih cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11.741,72 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja
živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in
vzpostaviti veterinarsko ambulanto.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

11.741,72 €

Opis podprograma
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih priobalnih občin skladno z
odlokom. Pripadajoči strošek izvajanja te javne službe krije Občina Ankaran v razmerju glede na število
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prebivalcev ter za zapuščene mačke glede na dejanski obseg izvedenih storitev (najdenih mačk na
območju Občine Ankarana).
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo živali in oskrbno zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z
veljavno zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.357.044,35 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
• Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
• Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1305 Vodni promet in infrastruktura
1302 Cestni promet in infrastruktura

2.246.194,35 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in
tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na
okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje
cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje
negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13029004 - Cestna razsvetljava
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

180.273,25 €

Opis podprograma
Vzdrževanje občinskih cest obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine) in prometne signalizacije (vertikalne in talne).
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o cestah
• Zakon o pravilih cestnega prometa
• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih
cestah
• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
• Odlok o kategorizaciji občinskih cest
• Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in
zimskega vzdrževanja na občinskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v
prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.188.017,00 €

Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o cestah
• Zakon o pravilih cestnega prometa
• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih
cestah
• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
• Odlokom o kategorizaciji občinskih cest
• Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj
prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranjanje omrežja z
ukrepi obnov in preplastitev cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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13029003 Urejanje cestnega prometa

477.533,60 €

Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija
cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o cestah
• Zakon o pravilih cestnega prometa
• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih
cestah
• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
• Odlokom o kategorizaciji občinskih cest
• Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s
področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava
občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov,
urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in
avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
13029004 Cestna razsvetljava

120.832,57 €

Opis podprograma
Cilj podprograma je zagotavljanje energetsko učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega
onesnaževanja. Predvidena so sredstva za redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje javne
razsvetljave na območju občine ter sredstva namenjena plačilu porabljene električne energije in uporabe
distribucijskega energetskega omrežja – t.i. omrežnine.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• redno letno investicijsko vzdrževanje javne in cestne razsvetljave
• zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
• prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja
• zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

279.537,93 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma so bila predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne
dokumentacije ter ureditev državne ceste do Lazareta na določenih delih (krožišče, pločnik,..). Poleg
tega so sredstva namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbo investicije
v ureditev kolesarske in pešpoti.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Celovita sanacije državne ceste R2 - 406 /1407 Škofije-Lazaret.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1305 Vodni promet in infrastruktura

110.850,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Sprejme se strategija razvoja pomorskega prometa in pristanišč na območju Občine Ankaran. Sprejme
se nov Odlok o pristaniščih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

110.850,00 €

Opis podprograma
Podprogram Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe, ki zajema sredstva za
sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. V okviru tega podprograma se urejajo pristanišča
na območju Občine Ankaran. Zajeta so sredstva za sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin.
V okviru tega podprograma se urejajo javna pristanišča in mandrači na območju Občine Ankaran.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni
•
•
•

cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
urejanje pristanišča na območju Občine Ankaran
sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin
odstranitev nelegalnih priveznih boj na območju pristanišča Valdoltra.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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14 GOSPODARSTVO

561.499,55 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Lokalna skupnost v skladu z
zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na samo izvajanje
gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na
pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, in spodbujanja razvoja
turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

561.499,55 €

Opis glavnega programa
Področje zajema financiranje v okviru katerega so zagotovljena sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Občina zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za :
• razvojne projekte in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
• spodbujanje razvoja turističnih prireditev,
• spodbujanje razvoja turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma.
Dolgoročni
•
•
•
•

cilji glavnega programa
vzpostavitev pogojev za razvoj turizma,
širjenje turistične ponudbe,
povečevanje prepoznavnosti območja občine kot del širšega turističnega območja,
izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine

10.000,00 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

551.499,55 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki
in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.
Ključna področja izvajanja podprograma so:
• izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije,
• delovanje turistično informacijskih centrov,
• izvajanje razvojnih projektov in programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za financiranje turističnih in drugih prireditev,
razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje
turističnih znamenitosti ter vzpostavitev turistično informacijskega centra.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.327.389,37 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge, vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja
okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na
ohranjanje naravnih vrednot.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

9.394,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za
oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Sprejem okoljske strategije. Vzpostavitev lastnega sistema merjenja vplivov na okolje ter sanacija
degradiranih območij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

9.394,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni
ravni.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje naravnih vrednot in sanacija divjih odlagališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.151.095,37 €

Opis glavnega programa
Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega
razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje
neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot
posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje,
obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih
ukrepov varstva okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji niso opredeljeni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.151.095,37 €

Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za
gospodinjstva kot za gospodarstvo.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o varstvu okolja
• Zakon o gospodarskih javnih službah
• Direktiva 91/271/EEC
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•

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in
čiščenja odpadne vode ter posledično z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

166.900,00 €

Opis glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

166.900,00 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
8.712.697,48 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dejavnosti področja so namenjene
izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi
evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in
vrednotenjem nepremičnin.
Zakonska podlaga:
• Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
• Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
• Zakon o temeljni geodetski izmeri
• Zakon o urejanju prostora
• Zakon o graditvi objektov
• Zakon o varstvu okolja
• Zakon o gospodarskih javnih službah
• Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
• Stanovanjski zakon
• Zakon o stavbnih zemljiščih
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

181.738,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje
in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s
prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ureditev mej občine, vzpostavitev registra občinskih nepremičnin, ažuriranje evidence
stavbnih zemljišč in objektov, preprečevanje in sanacija nedovoljenih posegov v prostor, priprava
demografske študije in elaborata ekonomike, izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejših
strokovnih rešitev ter priprava Občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029003 - Prostorsko načrtovanje
16029003 Prostorsko načrtovanje

181.738,00 €

Opis podprograma
Zajem predvidena sredstva za celovito in vzdržno prostorsko načrtovanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Občinski prostorski načrt Občine Ankaran.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Priprava demografske študije, Priprava projektne naloge za prostorsko načrtovanje območja centralnih
dejavnosti, priprava izhodišč za OPPN Ankaran Hrib, priprava izhodišč za OPPN za EUP AN-19, priprava
pobude Vladi RS za pripravo OPPN ŠRC Ankaran.
1603 Komunalna dejavnost

2.495.125,78 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje predvidena sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom občine Ankaran zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, ter
zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 - Oskrba z vodo
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
16039004 - Praznično urejanje naselij
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
16039001 Oskrba z vodo

35.729,00 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

854.854,51 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za pripravo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za pokopališče, izvedbo
javnega natečaja in izbiro izvajalca GOI del in začetek izgradnje pokopališča.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobitev gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca GOI del, začetek gradnje.
16039003 Objekti za rekreacijo

830.373,35 €

Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje upravljanja in vzdrževanja objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo. Sredstva so namenjena vzdrževanju in urejanju javnih zelenih
površin v občini in javnih kopališč.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok ter
zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
16039004 Praznično urejanje naselij

22.484,90 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva namenjena nabavi in namestitvi dodatne okrasitve kraja ter praznične
okrasitve naselja.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
16039005 Druge komunalne dejavnosti

751.684,02 €

Opis podprograma
Predvidena so sredstva za vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin. Podprogram zajema poleg
rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin še intervencijska čiščenja, redno praznjenje
zabojnikov za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojnikov za odpadke, čiščenje in pranje ulic ter košev
za smeti in vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini Ankaran.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in izboljševanje stanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
6.035.833,70 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje sredstev za plačila geodetskih storitev in ostalih povezanih storitev ter odkupi potrebnih
zemljišč za že realizirane oziroma bodoče projekte.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkupi zemljišč v skladu s Sklepom o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16069002- Nakup zemljišč
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč

3.050,00 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
16069002 Nakup zemljišč

6.032.783,70 €

Opis podprograma
Predvidena so sredstva za realizacijo investicij Občine Ankaran, izvajanja drugih programov in projektov
občine kot zakonskih nalog občine ter zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah
v zasebni lasti, na katerih je zgrajena oziroma planirana izgradnja javne infrastrukture v lasti občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkupi zemljišč v skladu s Sklepom o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

15.800,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje predvideva sredstva namenjena za določene programe na področju primarnega zdravstva,
preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem
na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega
varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva
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1702 Primarno zdravstvo

5.400,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za nemoteno delo v primarnem zdravstvu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5.400,00 €

Opis podprograma
Dejavnost zdravstvenih domov zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter
nakup opreme za zdravstvene domove.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1706 Preventivni programi zdravstva

1.400,00 €

Opis glavnega programa
Preventivni programi na področju zdravstva vključujejo predvidevanje porabe sredstev za preventivo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.400,00 €
Opis podprograma
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja zajema: sofinanciranje preventivnih
(tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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1707 Drugi programi na področju zdravstva

9.000,00 €

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključuje predvidevanje porabe sredstev za nujno zdravstveno
varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
• ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
• ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17079002 - Mrliško ogledna služba
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

3.000,00 €

Opis podprograma
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno
zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini
Ankaran, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.
V okviru zdravstvenega doma se sofinancira nadstandardno organizirano službo nujne medicinske
pomoči.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja načela enotnosti in pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, cilje
usmeritve prejemkov po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
17079002 Mrliško ogledna služba

6.000,00 €

Opis podprograma
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi
mrliško pregledno službo za občane in tujce, ki jih doleti smrt na območju občine. Občina plačuje tudi
odrejene obdukcije in laboratorijske analize.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o zavodih,
• Zakon o zdravstveni dejavnosti,
• Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,
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Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
Zakon o nalezljivih boleznih in
Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

884.736,43 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne
dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin –
narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je v pripravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjevanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

12.123,38 €

Opis glavnega programa
Predvidevajo se sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029002 - Premična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

12.123,38 €

Opis podprograma
Zajema planiranje sredstev namenjenih dejavnosti muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in
projekti, arhivski programi in projekti.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi,
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Zakon o zavodih,
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o delovnih razmerjih,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
Zakon o uravnoteženju javnih financ,
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1803 Programi v kulturi

372.367,55 €

Opis glavnega programa
Vključuje načrtovanje porabe sredstev za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke
in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
• zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
• ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
• ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
• zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001- Knjižničarstvo in založništvo
18039002 - Umetniški programi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039005 – Drugi programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo

204.497,78 €

Opis podprograma
Zajema predvidevanje porabe sredstev za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugi
programi v knjižnicah.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva in
• zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter
dostopa do čim večjega obsega storitev
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•

vzpostavitev knjižnice Ankaran

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
18039002 Umetniški programi

71.667,24 €

Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturne programe pravnih
oseb iz področja ljubiteljske kulture. Iz proračunskih sredstev se predvidijo sredstva potrebna za
sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. V okviru
umetniškega programa se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti,
glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta
sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v
umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne
predstave ipd…).
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi,
• Zakon o zavodih,
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
• Zakon o delovnih razmerjih,
• Zakon o uravnoteženju javnih financ
• Kolektivna pogodba za javni sektor,
• Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper,
• Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• stalna skrb za dvig oz. ohranjanje kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, pestra in
kakovostna gledališka in glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti),
• ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
18039003 Ljubiteljska kultura

36.202,53 €

Opis podprograma
Predvidevajo se sredstva sofinanciranja programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne
dejavnosti Koper. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za zagon projekta vzpostavitve Doma
družbenih dejavnosti kjer bi svoj prostor za delovanje dobila društva, ki bogatijo društveno dejavnost v
Ankaranu.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
• Zakon o društvih,
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Zakon o prostovoljstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• ustvarjanje pogojev za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture in
• povečati zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti s področja ljubiteljske kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
18039005 Drugi programi v kulturi

60.000,00 €

Opis podprograma
Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in
kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča),
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1804 Podpora posebnim skupinam

122.505,00 €

Opis glavnega programa
Predvidijo se sredstva namenjena Podpori posebnim skupinam. Vključuje sredstva za financiranje
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti ter drugih posebnih
skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji niso opredeljeni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

78.505,00 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma se planirajo sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti
(SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega
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proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe.
Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN.
V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za
pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno
življenje občine. V proračunu občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov
teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in
oddanega letnega programa.
Zakonske in druge pravne podlage
59. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
18049004 Programi drugih posebnih skupin

44.000,00 €

Opis podprograma
Programi drugih posebnih skupin: predvidijo se sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih in
nekaterih drugih društev. Občina za slednja sredstva načrtuje razpis za sofinanciranje programov
društev, ki imajo za občino pomemben značaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti drugih posebnih skupin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

377.740,50 €

Opis glavnega programa
Program šport in prostočasne aktivnosti vključuje planiranje sredstev za financiranje programov na
področju športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
• obnavljati ter vzdrževati športno - rekreacijsko infrastrukturo,
• zagotavljati pogoje za izvajanje športne dejavnosti,
• zagotavljati pogoje za izvedbo letnega programa športa,
• zagotavljati pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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18059001 - Programi športa
18059002 - Programi za mladino
18059001 Programi športa

310.740,50 €

Opis podprograma
Sredstva so namenjena programom kakovostnega in vrhunskega športa, za športno vzgojo otrok in
mladine, za športno rekreacijo, sredstva za vzdrževanje športnih objektov ter sredstva za druge namene
(izobraževanje, publikacije), sredstva so namenjena za programe kakovostnega, športno-aktivnega in
zdravega življenja za vse občanke in občane, ter za zagotavljanje dostopa do športa vsem občanom, za
promocijo občine s pomočjo športa, sredstva namenjena za načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in
gospodarjenje s pomembnejšimi javnimi športnimi objekti v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• zagotavljati ustrezne pogoje za ohranjanje in razvoj športne dejavnosti,
• izvedba javnega razpisa za sofinanciranje društev in
• povečati število prebivalcev, povezanih s športom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
18059002 Programi za mladino

67.000,00 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se načrtuje poraba sredstev za izvedbo programov in projektov za otroke in
mladino. Sredstva so namenjena tudi za spodbujanje ustvarjalnosti in sicer za podpiranje izvajanja
kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni
razvoj otrok in za mladino, za podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično
aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj mladih ter za povečanje raznolikosti programov
in projektov za otroke.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje ustvarjalnosti in sicer za podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo
javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni razvoj otrok in za mladino, za podpiranje
izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za
splošni razvoj mladih ter za povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
19 IZOBRAŽEVANJE

2.232.013,88 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh: od
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s
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posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi
vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

970.293,11 €

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in
vzgoje otrok. V okviru tega programa zagotavljamo financiranje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih
otrok ter zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev otrok v Vrtec Ankaran.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 – Vrtci
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok
19029001 Vrtci

969.625,58 €

Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili
staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in
vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa kritje stroške
subvencije plačil programov vrtca. Sredstva zajemajo tudi plačevanje leasing obrokov za izgradnjo vrtca
v Ankaranu. Obveznost plačila t.i. lizinga v skladu s Sporazumom med MOK in OA, je v celoti prevzela
Občina Ankaran. V proračunu so zagotovljena sredstva za delovanje enote Vrtca Delfino blu Ankaran.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

667,53 €

Opis podprograma
V okvir tega podprograma občina Ankaran zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v
Splošni bolnišnici Izola.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.157.814,55 €

Opis glavnega programa
V programu primarnega in sekundarnega izobraževanja so planirana sredstva za financiranje osnovnih
šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
• ohranjati sredstva v višini, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega,
razširjenega in dodatnega šolskega programa,
• ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in
razvoj celotne občine ter
• tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol, vse v skladu z izkazanimi potrebami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo
19039002 - Glasbeno šolstvo
19039001 Osnovno šolstvo

1.152.517,55 €

Opis podprograma
Podprogram zajema materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge
materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri),
tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programa in razvoj osnovnega šolstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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19039002 Glasbeno šolstvo

5.297,00 €

Opis podprograma
Podprogram zajema materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge
materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja
in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih
javnih služb in zavodov Občina Ankaran izpolnjuje obveznosti do Javnega zavoda Glasbena šola Koper.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1905 Drugi izobraževalni programi

464,00 €

Opis glavnega programa
Vključuje predvidevanje sredstev za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so
usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva,
v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje
programov funkcionalnih in specifičnih znanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa.
• razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter
• zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 - Izobraževanje odraslih
19059001 Izobraževanje odraslih

464,00 €

Opis podprograma
Program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
• zagotavljanje splošnega neformalnega izobraževanja za občane ter nadgradnja programov,
• povečevanje števila udeležencev v različnih oblikah izobraževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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1906 Pomoči šolajočim

103.442,22 €

Opis glavnega programa
Planirajo se sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli ter za dijake in študente.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 – Štipendije
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

88.671,22 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje regresiranje prevozov v šolo in zajema kritje stroškov šolskih prevozov
osnovnošolcem.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati pogoje za koriščenje pomoči v osnovnem šolstvu za vse učence, vse v skladu s področno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
19069003 Štipendije

14.771,00 €

Opis podprograma
Program vključuje sredstva za štipendije za dijake in študente.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
•pomoč pri šolanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
20 SOCIALNO VARSTVO

377.528,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb,
zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne
problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v
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socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. Večina pravic iz
naslova socialnega varstva izhaja iz državne zakonodaje in občinskih odlokov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine

12.476,00 €

Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Navedejo se dolgoročni cilji glavnega programa (iz sprejetega proračuna).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
20029001 Drugi programi v pomoč družini

12.476,00 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

365.052,00 €

Opis glavnega programa
Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 in občinskih predpisih. Program je
predvidel izvajanje programov socialnega varstva in vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih
za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za aktivne oblike socialnega varstva, za razvoj strokovnih oblik
pomoči, za vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter za oblikovanje novih pristopov za
obvladovanje socialnih stisk ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 - Centri za socialno delo
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20049003 - Socialno varstvo starejših
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20049001 Centri za socialno delo

4.178,75 €

Opis podprograma
V občinskem proračunu so planirana sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani
v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Postopke ugotavljanja
upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno
delo Koper.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Koper, in sicer v delu, ki se nanaša na
opravljanje določenih nalog: vodenje postopkov dodelitve socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcev
ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za
institucionalno varstvo, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje odločbe za stanovanjske
skupine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
20049002 Socialno varstvo invalidov

76.298,75 €

Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o lokalni samoupravi,
• Zakon o socialnem varstvu,
• Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika,
• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj
kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti
invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega
življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
20049003 Socialno varstvo starih

157.767,69 €

Opis podprograma
Mestna občina Koper in Občina Ankaran plačujeta oziroma doplačujeta stroške institucionalnega varstva
starejših oseb za občane, ki so nameščeni v domovih za starejše. Tako kot pri stroških institucionalnega
varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na
katere občina nima vpliva.
Organizirana je javna služba za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč
na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti
institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper, ki nudi storitev
socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno za obe občini. Število uporabnikov se
spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj na področju skrbi za starejše in invalidne osebe je razvoj in širitev tudi drugih oblik pomoči, in sicer
storitev socialnega servisa, ki upravičencem omogočajo vključevanje v vsakdanje življenje ter da
ostajajo v domačem okolju.
Zagotavlja se dnevna dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve
socialnega servisa. Storitev izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila
dostavlja na dom.
Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki
deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del
mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi
službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo
posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. Center za pomoč
na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje centra kažejo,
da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne
in da ostajajo v domačem okolju. Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program
Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v
bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom.
Tudi dnevna dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na dom sodi med storitve socialnega servisa.
Storitev izvajata Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila
dostavlja na dom. MOK in občina Ankaran sofinancirata vsem uporabnikom storitve dnevne dostave
kosil na dom v višini 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za
plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v
občini Ankaran, uveljavljajo oprostitev plačila dnevne dostave kosila na dom.
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Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Centra dnevnih aktivnosti za starejše
občane Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so
delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših
oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega
zdravja in vključenosti v skupnost.
Zajema tudi plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za
starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

100.057,13 €

Opis podprograma
Posebno skrb namenja občina varstvu materialno ogroženim. V občinskem proračunu zagotavljamo
sredstva za socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov.
Posebno skrb namenja občina varstvu materialno ogroženim. V občinskem proračunu zagotavljamo
sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov.
Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v občini Ankaran, ki
trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem
položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo
občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva
za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic
osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za
premostitev trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega
servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči
pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in
normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.
V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni
do subvencionirane najemnine po predpisih s področja socialnega varstva.
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih
socialnih pomoči. V okviru programa se zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in
družinam ter posebej otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov.
Občina zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom na podlagi odločb CSD Koper.
V skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran je občinska denarna pomoč
namenjena tudi za plačilo malic in kosil osnovnošolcem.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno
ogroženih posameznikov in družin v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

26.749,68 €

Opis podprograma
V občinskem proračunu se posebej predvidevajo tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov
socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive
in programi pomoči brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na
podlagi prijave na javni razpis.
RKS – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih
pomoči tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja
brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in
individualno obravnavo.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so izboljšati življenje ranljivih skupin ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja
posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih
potreb posameznikov in zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem
prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.500,00 €

2201 Servisiranje javnega dolga

1.500,00 €

Opis glavnega programa
Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno najugodnejše vire financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za izvrševanje proračuna v zakonsko določenih rokih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje (PU –
Oddelek za finance in računovodstvo)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (PU – Oddelek za finance in računovodstvo)

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje
500,00 €
Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru
bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih morebitnih dolgoročnih in kratkoročnih posojil,
najetih na domačem trgu.
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Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o javnih financah
• Zakon o financiranju občin
• Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
Cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine in zagotavljanje likvidnosti proračuna
občine s čim nižjimi stroški.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1.000,00 €

Opis podprograma
Opredeljena so sredstva za plačilo stroškov kreditojemalcem za odobritev morebitnih kratkoročnih in
dolgoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

213.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

20.000,00 €

Opis glavnega programa
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
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veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti zadostna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč
in s tem omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešna sanacija posledic naravnih in drugih nesreč, zajezitev bolezni, ipd.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva občine
23029001 Rezerva občine

20.000,00 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje
sanacije stanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešna sanacija posledic naravnih in drugih nesreč, zajezitev bolezni, ipd.
2303 Splošna proračunska rezervacija

193.000,00 €

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji je zagotovitev nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba
sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija

193.000,00 €

Opis podprograma
V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,

55

za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče predvideti.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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II.

POSEBNI DEL (Proračunske postavke)

10.00Kabinet

369.973,48 €

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem
90.541,01 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirajo se sredstva namenjena izplačilu plač poklicnemu županu in poklicni podžupanji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2008 Delovanje županovih komisij in neprof.funkcionarjev
14.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sem sodijo planirana sredstva za sejnine udelež. odborov, občinskega sveta ter plačila za opravljanje
funkcije enega nepoklicnega funkcionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
3127 Delovanje kabineta župana
2.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se rezervirajo sredstva za reprezentanco in druge stroške povezane z delovanjem kabineta
župana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP2007
2056 Izdaja časopisa
38.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so predvidena sredstva za izdajo občinskega časopisa (stroški tiskanja, priprava in
oblikovanje člankov, priprava in oblikovanje slikovnega gradiva, postavitev glasila, tisk, poštni stroški,
prevajalski stroški).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2816 Odnosi z javnostmi
53.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za komunikacijo in obveščanje javnosti oz. medijev in občanov. Sem
spadajo stroški povezani z oblikovanjem tekstov, tiskom, prevodi, fotografiranje, kliping, zborovanja
občanov…
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2009 Stroški protokolarnih obveznosti
17.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za obeležja in pogostitve ob protokolarnih dogodkih (uradne
otvoritve, uradni sprejemi, izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih, oblikovanje in tisk
koledarja...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
3128 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB
105.432,47 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v kabinetu župana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt 2021
3163 Državni prazniki in protokolarne prireditve
39.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru predvidenih sredstev bo Občina Ankaran izvedla niz državnih in protokolarnih prireditev. Poleg
prireditev, ki jih bo občina samostojno izvedla, bo s finančno in drugo pomočjo podprla in sodelovala pri
soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev.
Sem spadajo prireditve ob državnih praznikih, obeležja in protokolarne prireditve. Vključeni so stroški
organizacije, tiskovin, študentskega dela, stroški najema tehnike, infrastrukture in druge logistike,
pogostitve ter ostalih stroškov povezanih z izvedbo prireditev. Med glavnimi dogodki spadajo Slovenski
kulturni praznik, Dan upora, Dan državnosti in občinski praznik, Vrnitev Primorske k matični domovini,
Komemoracija ob dnevu spomina, Komemoracija na Kučibregu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2019 in načrtu izvedbe prireditev, saj leto 2020 zaradi ukrepov za
omejitev epidemije večji del prireditev je bilo odpovedanih.
3161 Celostna podoba občine
10.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega stroške vzpostavitve celostne grafične podobe občine Ankaran, izdelavo priročnika
celostne grafične podobe za vse namene uporabe komunikacijski in protokolarnih orodij. V okviru nalog
spada tudi uskladitev vseh izdanih komunikacijskih vsebin občine namenjenih javnosti z sprejetim CGPjem Občine Ankaran.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
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20.00 Občinski svet

100,00 €

2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles
100,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku o višini in načinu
določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev občine Ankaran, članov
delovnih teles Občinskega sveta in župana ter drugih organov občine Ankaran in o povračilih stroškov.
Skladno z navedenim Pravilnikom in Statutom Občine Ankaran članom občinskega sveta in njegovim
delovnim telesom pripada sejnina v višini 1 €. V letošnjem letu je za zadevno področje planiran dokončen
zagon delovanja vseh delovnih teles občinskega sveta ter realizacija planiranih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
30.00 Nadzorni odbor

90,00 €

2180 Dejavnost nadzornega odbora
90,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru tega podprograma in postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora.
Načrtovana sredstva naj bi pokrivala nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega
odbora občine ter materialne in druge stroške povezane z izvedbo letnega načrta nadzora. Nadzorni
odbor lahko po potrebi za del nadzora angažira tudi zunanjo strokovno pomoč. Stroški slednje se tudi
krijejo iz predmetne proračunske postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
40.00 Sekretariat

87.590,10 €

3164 Objave v uradnem listu in druge objave
4.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za objave v uradnem listu in druge objave so planirana sredstva za objavo
občinskih odlokov in drugih pravnih aktov v Uradnem listu RS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se povečajo za 4.999,00 €. Izračun temelji na predvideni realizaciji.
3129 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK
83.390,10 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v
sekretariatu na podlagi predloga kadrovskega načrta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
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40.10 Občinska uprava – skupno SM

651.864,90 €

2965 Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015
12.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih
javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015.
2982 Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnic MOK-sporazum 2015
53.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela glavnice po Sporazumu med MOK in Občino Ankaran
o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 15.12.2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK; OB-213-1658
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015.
3171 Sredstva za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za
javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA
95.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu
Sporazuma med MOK in Občino Ankaran o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne
15.12.2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015.
2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL
55.149,87 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke direktorja občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov
118.300,03 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in
storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, sredstva za usposabljanje in izobraževanje
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zaposlenih, plačila po podjemnih pogodbah in za študentsko delo, ter sredstva za kritje posrednih in
skupnih stroškov vseh organov občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020 in načrt izobraževanj in nabave splošnega materiala in storitev za leto
2021.
2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve
47.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za storitve zunanjih izvajalcev na področju okolja in prostora, upravljanja
informacijskega sistema, notranje revizije, računovodstva, komuniciranja z javnostmi, lektoriranja in
prevajanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
3181 Medobčinska uprava Istre (skupni stroški)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva potrebna za delovanje skupne občinske uprave.

20.265,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt skupne občinske uprave.
2972 Nakup opreme
38.150,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za nabavo pisarniške in druge opreme za namen vzpostavitve ustreznih pogojev
dela zaposlenih v občinski upravi in kabinetu župana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta - Nakup opreme; OB-213-1645
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Načrt nabave opreme v letu 2021.
2471 Rezerva občine
20.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se namenjajo
za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o
proračunu. Predvideno je odvajanje v rezervni sklad.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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2011 Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)
193.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija prerazporeditev v letu 2020.
41.00 Oddelek za družbene dejavnosti – ODD

2.673.031,33 €

3130 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – ODD
112.989,07 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v
Oddelku za družbene dejavnosti na podlagi predloga kadrovskega načrta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na stanju zaposlitev v ODD in kadrovskem načrtu za leto 2021.
3023 Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja
25.123,45 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju dveh javnih delavcev, in sicer v Dnevnem centru Petka v Domu
družbenih dejavnosti, in enega v Centru Obala Debeli rtič CUDV Draga.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetih finančnih načrtih za zaposlitev omenjenih javnih delavcev.
2247 Poletje v Ankaranu – prireditev
45.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajeta so sredstva za organizacijo poletnega festivala s kulturnimi vsebinami s področja glasbe, ulične
umetnosti, sredstva za avtorske pogodbe, študentsko delo, stroške najema tehnike in druge logistike.
Sredstva so zaradi neznanega razvoja epidemije covid-19 za več kot 50% manjša v primerjavi s
prejšnjimi leti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe so narejeni na podlagi programa prireditev.
2351 December v Ankaranu – prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

6.000,00 €
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Sredstva za organizacijo minimalnega sklopa pozornosti do občanov, predvsem starejših in otrok, v
mesecu decembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun je narejen na podlagi programa izvedbe zgoraj omenjenih aktivnosti.
3165 Druge prireditve
7.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru predvidenih sredstev bo Občina Ankaran izvedla prireditve ali s finančno in drugo pomočjo
podprla in sodelovala pri soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev, če in kot jih bo dopuščala
epidemiološka situacija. Med njimi je zagotovo svečana podelitev nagrade s priznanjem Alojza
Kocjančiča, za katero je v letih 2020 in 2021 zadolžena Občina Ankaran (po načelu rotacije med obalnimi
občinami).
Sem spadajo prireditve, ki se ne nanašajo na obeležitev občinskega praznika in državnih praznikov.
Vključeni so stroški organizacije, študentskega dela, stroški najema tehnike, infrastrukture in druge
logistike ter pogostitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na načrtu izvedbe prireditev.
3175 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre
5.400,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi sklepa P.I.K.A. skupaj z drugimi obalnimi občinami zagotavlja sofinanciranje nakupa
in vzdrževanja voznega parka za Reševalno službo slovenske Istre.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Vozni park Reševalne postaje slovenske Istre; OB-213-1812
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na načrtu nakupa reševalnega vozila za leto 2021.
3176 Vzdrževanje mreže defibrilatorjev
1.400,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem v občini, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predvidenem porastu števila zavarovancev zaradi epidemije
covid-19.
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2212
Prispevek
ZZZS
za
zavarovanje
občanov
po
15.
členu
zakona
3.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem v občini, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. S 1. 1. 2021 se zaradi spremembe
zakonodaje obveznost plačila prenese na državo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na obveznostih, sprejetih v letu 2020.
2216 Mrliško ogledna služba
6.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi
mrliško pregledno službo za občane in tujce, ki jih doleti smrt na območju občine. Občina plačuje tudi
odrejene obdukcije in laboratorijske analize.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020.
2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije
12.123,38 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kritje stroškov Pokrajinskega muzeja Koper za izvajanje varstva premične kulturne dediščine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetem finančnem načrtu zavoda za l. 2021.
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica
67.927,36 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za financiranje delovanja javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Koper.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2021 in obstoječih predobremenitvah.
3160 Knjižnica Ankaran – financiranje dejavnosti
136.570,42 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za kritje stroškov delovanja knjižnične dejavnosti v Ankaranu, sredstva za nakup
knjižničnega gradiva in tehnične opreme.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Knjižnica Ankaran; OB-213-1601
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetem finančnem načrtu za leto 2021 in obstoječih predobremenitvah.
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper
71.667,24 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračunskih sredstev se zagotavlja sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za
materialne izdatke (61.667,24 €) in izvedbo programa ter Primorskega poletnega festivala (10.000,00
€).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetem finančnem načrtu zavoda za leto 2021.
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev
20.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti
in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma
samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne
razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.).
Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na načrtu izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v
občini Ankaran za leto 2021.
3097 JSLKD
950,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema sredstva sofinanciranja programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Koper.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetem finančnem načrtu za leto 2021.
3167 Dom družbenih dejavnosti – obratovanje
12.752,53 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za kritje obratovalnih stroškov (voda, elektrika, ogrevanje), čiščenja in zavarovanja Doma
družbenih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020.
3174 Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča
2.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za kritje deleža nagrade, ki jo sofinancirajo obalne občine v enakih deležih (1000 €) ter
materialnih stroškov izdelave plakete ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na odloku o podeljevanju nagrade.
3170 Evropska prestolnica kulture
60.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema sredstva za izvedbo skupnih aktivnosti obalnih občin v primeru pridobitve naziva Evropska
prestolnica kulture 2025 in za sofinanciranje jubilejnega, 60. mednarodnega festivala FORMA VIVA,
kot skupen kulturni projekt vseh obalnih občin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na načrtu prijave projekta Evropska prestolnica kulture 2025 in dogovoru med obalnimi
občinami ter prošnji Obalnih galerij Piran, ki so organizator dogodka.
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj
44.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina za slednja sredstva načrtuje razpis za sofinanciranje programov društev, ki imajo za občino
pomemben značaj. Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun je narejen na podlagi načrta izvedbe JR za programe in delovanje društev v občini Ankaran za
leto 2021.
1084 Maraton in druge športne prireditve
30.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sodelovanje občine pri organizaciji Istrskega maratona, Istrskega kolesarskega maratona in
drugih športnih prireditev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na načrtu prireditev in pismu o nameri.
V letu 2021 bomo glavni soorganizator Istrskega maratona (cca. 20.000,00 € finančnega vložka),
sodelovali bomo pri izvedbi Istrskega kolesarskega maratona ter drugih športnih prireditev.

66

2193 Športna vzgoja otrok in mladine
45.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina načrtuje razpis za sofinanciranje programov društev na podlagi Letnega programa športa 2021.
Nekaj sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v l. 2019, saj realizacija v letu 2020 zaradi epidemije covid-19 in
posledično kasnejše objave javnih razpisov za sofinanciranje društev, še ni znana, ter načrtu izvedbe
JR na podlagi Letnega programa športa v občini Ankaran v l. 2021.
2195 Športna rekreacija in drugo
47.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del sredstev bo namenjen izplačilu zahtevkov društev, ki so jim bila odobrena sredstva na javnem
razpisu za društva na področju športa v letu 2020. Občina načrtuje razpis za sofinanciranje programov
društev na podlagi Letnega programa športa 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v l. 2019, saj realizacija v letu 2020 zaradi epidemije covid-19 in
posledično kasnejše objave javnih razpisov za sofinanciranje društev, še ni znana, ter načrtu izvedbe
JR na podlagi Letnega programa športa v občini Ankaran v l. 2021.
2197 Kakovostni in vrhunski šport vseh kategorij
40.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina načrtuje razpis za sofinanciranje programov društev na podlagi Letnega programa športa 2021.
Strokovna pomoč 2400 €. Manjši del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v l. 2019 in načrtu izvedbe JR na podlagi Letnega programa športa v
občini Ankaran v l. 2021.
2086 Sofinanciranje programov za mladino
32.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke
in mladino v občini Ankaran za leto 2021 ter za programe Bralna značka, Otroški parlament in Zeleni
nahrbtnik.
Sredstva so namenjena tudi za spodbujanje ustvarjalnosti, in sicer za podpiranje izvajanja kakovostnih
programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni razvoj otrok
in za mladino, za podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost
izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj mladih ter za povečanje raznolikosti programov in projektov
za otroke, kot npr. Program mladih.
Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2020

67

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun je narejen na podlagi načrta izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in programov
društev v občini Ankaran v l. 2021 ter finančnega načrta DPM Koper za izvedbo programov Bralne
značke, Otroškega parlamenta in Zelenega nahrbtnika.
3169 Izvenšolske dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za izvedbo aktivnosti počitniškega varstva otrok.

35.000,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v l. 2019 in 2020.
2074 Dejavnost vrtcev
478.989,55 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva javnemu zavodu Osnovna šola in vrtec Ankaran za izvajanje negospodarske javne službe
predšolske vzgoje (tekoči in investicijski transferi) in javnemu zavodu Giardino d'infanzia Delfino Blu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt OŠV Ankaran - vrtec; OB-213-1651
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenih finančnih načrtih za leto 2020.
2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem
125.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačilo razlike v ceni drugim vrtcem za izvajanje negospodarske javne službe predšolske
vzgoje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenih finančnih načrtih za leto 2021 in realizaciji v letu 2020.
2081 Subvencioniranje varstva otrok
8.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva v skladu z
odlokom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na realizaciji v letu 2020.
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2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kritje stroškov CKSG Portorož za izvajanja logopedske dejavnosti za vrtce.

1.644,90 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu zavoda za leto 2021.
2327 Ureditev Vrtca Ankaran
213.829,32 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva namenjena investicijskim transferjem javnim zavodom (stroški leasinga).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran; OB-213-1638
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun narejen na podlagi načrta odplačila leasinga.
3157 Delfino blu – izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran
140.075,81 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena se sredstva za enoto vrtca italijanske narodne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu ter
za nabavo dodatnih osnovnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti; OB-213-1603
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetem finančnem načrtu zavoda za leto 2021.
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici
667,53 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v
Splošni bolnišnici Izola.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2021.
2049 Dejavnost osnovnih šol
334.829,94 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoči in investicijski transferi v javne zavode Osnovna šola Ankaran in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta - Projekt OŠV Ankaran - šola; OB213-1602
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenih finančnih načrtih za leto 2021.
2052 Svetovalna dejavnost
11.388,98 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje delovanja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper ter
Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenih finančnih načrtih za leto 2021.
2054 Center za komunikacijo, sluh in govor – logopedska dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za storitve Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož v šoli.

1.470,63 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2020.
2051 Glasbena šola Koper
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema sredstva sofinanciranja programa dela Glasbene šole Koper.

5.297,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2021.
2053 Ljudska univerza Koper
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Koper.

464,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2021.
2060 Štipendije
14.771,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za štipendiranje mladih na podlagi odloka o podeljevanju občinskih štipendij, ki
ga bomo pripravili v letu 2021, za štipendije, ki jih sofinanciramo pri Regionalni razvojni agenciji ter
dve štipendiji v za Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na finančnem načrtu RRA in načrtu občinskih štipendij.
2061 Regresiranje prevozov v šolo
88.671,22 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidevajo se sredstva namenjena financiranju prevozov osnovnošolcev iz občine Ankaran (kritje
stroškov šolskega avtobusa, ter drugih oblik prevoza v šolo v skladu z zakonodajo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predobremenitvah za leto 2021 na podlagi pogodb o
izvajanju prevozov.
3003 Obdaritev novorojencev
12.476,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena podpori mladim staršem ob rojstvu otroka (500 €). Upravičenec je eden od
staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in
imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v občini Ankaran.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na številu novorojencev iz občine Ankaran v l. 2020.
2105 Ugotovitveni postopki
4.178,75 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kritje stroškov upravnih postopkov izdajanja odločb za občinske denarne pomoči in oprostitve,
zagotavljanje pravice do družinskega pomočnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem načrtu CSD JP za leto 2021.
2096 Institucionalno varstvo odraslih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oskrbnine odraslih oseb v institucionalnem varstvu (posebne potrebe).

60.766,97 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predvidevanju za leto 2021.
2103 Dnevno terapevtski center Barčica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kritje stroškov izvajanja programa Dnevni delovno terapevtski center Barčica.

14.021,78 €

71

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu CSD JP za leto 2021.
2841 Družinski pomočnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CSD Koper - sofinanciranje in zagotavljanje pravic do družinskega pomočnika.

1.510,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na predvidevanjih za porabo v letu 2021.
2093 Pomoč na domu - razvoz kosil
13.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dnevna dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na dom sodi med storitve socialnega servisa.
Storitev izvajata Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila
dostavlja na dom. MOK in Občina Ankaran sofinancirata vsem uporabnikom storitve dnevne dostave
kosil na dom v višini 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za
plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v
občini Ankaran, uveljavljajo oprostitev plačila dnevne dostave kosila na dom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2021.
2094 Delovanje centra za starejše
10.852,79 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Centra dnevnih aktivnosti za starejše
občane Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so
delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših
oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega
zdravja in vključenosti v skupnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem finančnem načrtu za leto 2021.
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb
20.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše
in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva. Tako kot pri stroških
institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene
storitev, na katere občina nima vpliva.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predvidevanjih za leto 2021.
2102 Javna služba - pomoč na domu
30.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V MOK in Občini Ankaran je organizirana javna služba za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne
zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju.
Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v
drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu
izvaja Obalni dom upokojencev Koper z 19 socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe
na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva
za subvencijo občine k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti
oproščeni plačila po predpisih s področja socialnega varstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na prejetem finančnem načrtu zavoda za l. 2021.
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ
13.157,91 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki
deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del
mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi
službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo
posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.
Center za pomoč na domu Mali princ deluje za vse priobalne občine, ki program sofinancirajo. Izkušnje
centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se
počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju.
Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne
storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v
stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na načrtu za leto 2021.
3166 Skrb za starejše - izvajanje
70.256,99 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za
delovanje projekta brezplačnih prevozov Zavoda Sopotniki, sofinanciranje delovanja pevskega zbora in
sredstva za aktivnosti v zvezi z Družbenimi programi za starejše: modul DP.01 Center dnevnih
aktivnosti 20.000,00 € ter modul DP.02 Družabništvo in obiski na domu 5.000,00 €
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na predvidevanjih za porabo v letu 2021.
2099 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi materialne ogroženosti
39.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v občini Ankaran, ki
trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem
položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo
občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Sredstva za denarne
pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic osnovnošolcem
ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev
trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in
sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri
posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po odloku, ki določa standarde in normative
socialno varstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predvidevanjih za leto 2021.
2101 Delna oskrba otrok
3.353,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih
socialnih pomoči. V okviru programa se zagotavlja tudi pomoč socialno ogroženim otrokom do vključno
7. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na pridobljenem načrtu za leto 2021.
2107 Pomoč brezdomcem
7.504,13 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RKS – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih
pomoči tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja
brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in
individualno obravnavo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na finančnem načrtu za leto 2021.
2470 Subvencije stanarin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

50.000,00 €
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V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni
do subvencionirane najemnine po predpisih s področja socialnega varstva na podlagi odločb CSD Koper.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predvidevanjih za leto 2021.
2106 Dejavnost Rdečega križa
10.672,63 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči.
V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje splošne dejavnosti in mreže prvih
posredovalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na pridobljenem načrtu za leto 2021.
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za različne akcije socialnega varstva.

1.000,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2020.
2345 Projekt Varna hiša – sofinanciranje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za delovanje Regijske varne hiše Kras (stroški dela, materiala in storitev).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5.077,05 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na finančnem načrtu za leto 2021.
3168 Skrb za ranljive skupine
10.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za aktivnosti na projektu Občina po meri invalidov in druge projekte podpore najšibkejšim
skupinam prebivalstva, ki jih je v času med in po epidemiji covid-19 pričakovati v večjem številu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na predvidevanjih za leto 2021.
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42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

1.292.906,90 €

3177 Upravljanje skupnostnega premoženja
50.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za pogodbi o poslovnem sodelovanju z zunanjima sodelavcema pri upravljanju
premoženja Nado Jug s.p in Caprisport d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
3132 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD
82.830,93 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za gospodarske
dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za program za vzgojo in izobraževanje otrok v cestnem prometu. V pretežnem
delu so namenjena izvedbi kolesarskega tečaja in izpita v 5. razredih OŠV Ankaran ter nabavi rutic in
kresničk za 1. razrede OŠV Ankaran.
Obseg programa in višina sredstev ostajata na ravni leta 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
3178 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

100,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali
11.741,72 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Financiranje se
izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo, in Odloka
o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča,
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dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje
veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrb za iskanje skrbnikov
oziroma novih lastnikov, skrb za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega
reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih priobalnih občin skladno z
odlokom. Pripadajoči strošek izvajanja te javne službe krije Občina Ankaran v razmerju glede na število
prebivalcev ter za zapuščene mačke glede na dejanski obseg izvedenih storitev (najdenih mačk na
območju Občine Ankarana).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2020 ter finančni načrt upravljalca Obalnega zavetišča in finančni načrt Veterinarske
ambulante Koper.
2263 Vzdrževanje občinskih cest
180.273,25 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obsega upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno
pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov,
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje
talne prometne signalizacije, zagotavljanju pretočnosti obcestnih meteornih jarkov, prepustov, košenj,
zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, saniranju manjših poškodb na vozišču,
zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, ipd.
Sredstva so namenjena vzdrževanju lokalnih cest, ki jih skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o
izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine
Ankaran v letu 2020/2021 izvaja koncesionar CPK d.d..
Planirana so sredstva za:
• izdelavo projektne dokumentacije (IDP, PZI) za sanacijo vozišča ceste v Milokih,
• rekonstrukcijo priključka Razgledne poti na Jadransko cesto v Valdoltri,
• rekonstrukcija pločnika na Jadranski cesti znotraj meja naselja v dolžini 390 m,
• sanaciji ceste v Milokih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju
Občine Ankaran v letu 2020/2021 izvaja koncesionar CPK d.d..
2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov
107.567,20 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Ankaran za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometna ter z namenom
spodbujanja uporabe le-tega, zagotavlja sredstva subvencioniranja za izvajanje javnega linijskega
prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o
subvencioniranju izvajanja javnega linijskega prevoza oziroma kritju razlike v ceni vozovnic na relaciji
Koper-Lazaret meja.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javni potniški promet; OB-213-1609
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2020 in plan za leto 2021 izvajalca GJS javni linijski prevoz potnikov ARRIVA Dolenjska
in Primorska d.o.o..
3121 Poletni avtobus
46.364,60 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena projektu "Poletni avtobus" - brezplačni prevoz med postajališči znotraj občine
Ankaran.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javni potniški promet; OB-213-1609
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2019 (podatkov za leto 2020 ni, saj poletni avtobus zaradi preprečevanja širjenja virusa
Sars-Cov 2 ni vozil) ter plan za leto 2021 izvajalca ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o..
3151 Ulične table in signalizacija
13.062,40 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za postavitev prometne signalizacije in dodatnih uličnih tabel, usmerjevalnih tabel,
občinskih tabel, vzdrževanje in servisiranje prikazovalnikov hitrosti itd… V okviru proračunske postavke
so planirana sredstva za:
• naročilo izdelave projektne dokumentacije za TOS - turistično obvestilna signalizacijo,
• nabava prikazovalnika hitrosti skupaj z drogom za njegovo namestitev v Sončne parku
Vključena so tudi sredstva namenjena nabavi prometne signalizacije po pogodbi z Meblo signalizacija
d.o.o..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB-213-1631
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020 ter prejete ponudbe za realizacijo posameznih projektov.
3155 Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti
3.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za storitve organizacije dogodkov za promocijo trajnostnih oblik mobilnosti. V okviru
proračunske postavke so planirana sredstva za sofinanciranje storitve brezplačnih ladijskih prevozov za
potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran v letu 2021 v okviru projekta CROSSMOBY - (Čezmejno
celotno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa), programa sodelovanja
INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga 85% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj
(ESRR). Projekt CROSSMOBY traja od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu preteklih proračunskih obdobjih.
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2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih
72.384,17 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki zajemajo tekoče stroške za kritje dobave električne energije za javno razsvetljavo
in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Stroške intervencijskega vzdrževanja
javne razsvetljave in koncesijo v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in
urejanja javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2020 in programa izvajanja GJS prenove in urejanja javne razsvetljave v Občini
Ankaran za leto 2021, ki ga izvaja koncesionar Petrol d.d..
3084 Izdatki za delovanje TIC
118.560,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirajo se sredstva za delovanje turističnoinformacijskega centra, izvedbo projektov v okviru LAS Istra
(projekt Maristra, projekt butični muzeji in Uživajmo podeželje II). Sodeluje se pri projektih Ironman,
istrski kolesarski maraton, tekaški maraton. Planirajo se tudi sredstva za projekte Love Istria.
Zagotavljajo se sredstva za sodelovanje na sejmih, obiske tujih novinarjev, objave v turističnih revijah
doma in v tujini, promocijo, prevode, tiskanje in fotografe,…v okviru proračunske postavke so
predvidena sredstva za pripravo strategije turizma.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Informacijska oprema - TIC; OB-213-1656
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020, odločbe o odobritvi projektov LAS.
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije
84.594,37 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja
mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. Poleg
rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi,
odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč
na depresijskih območjih. Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove.
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za urejanje črpališč Debeli rtič in Sv. Katarina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije; OB-213-1644
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020 in plan izvajalca GJS Marjetica Koper d.o.o. za leto 2021.
3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin
149.265,34 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju
vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin.
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Upoštevani so tudi stroški za pogodbo z zunanjo svetovalko za upravljanje zelenih površin (Bela breza
s.p.). Predvidena so sredstva za urejanje občinskih zemljišč (zelene površine) južno od Jadranske ceste
na odseku od Sončnega parka do Spominskega parka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020 in finančni načrt izvajalca GJS Marjetica Koper d.o.o. za leto 2021.
3143 Praznična okrasitev naselij
22.484,90 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena nabavi novoletnih okraskov, njihovi namestitvi in odstranitvi po zaključku
novoletnih praznikov ter pregledu in izvedbi priklopov ter odklopov s strani koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB-213-1645
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020 in pridobljene ponudbe izvajalcev namestitve novoletnih okraskov.
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe
349.178,02 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju
vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin, vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih
površin in izvajanja intervencij v občini.
Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja
javnih površin še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih,
odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih
površin, košev za smeti ter intervencije.
Planirana so sredstva za akcijo izvajalca GJS Marjetice Koper d.o.o. za odvoz azbestnih odpadkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 202 0, finančni načrt izvajalca GJS Marjetica Koper d.o.o. za leto 2021.

43.00 Oddelek za okolje in prostor

6.570.107,62 €

3133 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP
74.704,25 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za okolje in prostor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
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3183 Medobčinska uprava Istre (urejanje prostora in morja)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za delovanje skupne občinske uprave.

24.944,75 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt skupne občinske uprave.
3150 Monitoring okolja
9.394,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za izdelavo meritev in preliminarne karte hrupa ter meritev ter ostalih analiz vezanih
na okoljsko problematiko.
V sklopu analiz hrupa bodo primerno podana izhodišča iz katerih bo razbrati ali hrup, ki seže do občine
Ankaran kot posledica delovanja pristanišča in privezanih ladij ter dosežena raven hrupa, ki bi lahko bila
problematična za prebivalce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB-213-1701
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na pridobljeni ponudbi.
3149 Program opremljanja
12.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Dolge njive, ki bo
služil za odmero komunalnega prispevka za gradnjo nove komunalne infrastrukture na tem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB-213-1611
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe temelji na pridobljeni ponudbi.
3180 Svetovalne toritve pri izvajanju nalog OOP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Svetovalne storitve pri delu občinske uprave.

9.028,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2020.
2637 Stroški NUSZ
3.050,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za vzdrževanje evidence NUSZ in njeno posredovanje na FURS (za odmerno leto 2021),
reševanja pritožb zavezancev in izdelave strokovnih mnenj za NUSZ.

81

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na oceni in realizaciji v letu 2020.
3152 Pridobivanje zemljišč
6.032.783,70 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za odkup zemljišč:
• za izvedbo projekta komunalne ureditve Dolge njive,
• za izvedbo investicije izgradnje parkirišča na Bevkovi 1,
• za izvedbo sanacije Železniške ceste severno od AOK in križišče z Jadransko cesto.
• za izvedbo investicije celovite rekonstrukcije Vinogradniške poti,
• za ureditev mandrača Sv. Katarina,
• v strateškem interesu.
Postavka vključuje tudi sredstva za geodetske storitve, cenitve in druge podoben storitve povezane z
odkupi zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB-213-1611, OB-213-1618, OB-213-1624, OB-213-1625, OB-213-1643.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na cenitvah oz. ocenah.
44.00 Oddelek za razvoj in investicije

6.570.107,62 €

3126 Strategije razvoja občine
78.100,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za pripravo strategije družinske in stanovanjske politike, pripravo
študije/strategije javniškega potniškega prometa, strategijo urejanja mirujočega prometa za trajnostno
mobilnost, priprava strategije vzpostavitve pametne občine (digitalna transformacija) ter program
ravnanja z energijo v lokalni skupnosti (lokalni energetski koncept).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2047 Nabava opreme in razvoj
146.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru podprograma in postavke pokrivajo stroške za vzpostavitev informacijskega sistema.
Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter nabavo
programskih licenc.
Večji del sredstev se nanaša na vzpostavitev informacijskega sistema občine Ankaran, ki vključuje
vzpostavitev fizičnega omrežja med objekti občine Ankaran, nabavo strojne in programske opreme,
komunikacijo z zunanjimi uporabniki podatkov, varnost in tehnično varovanje objektov v lasti Občine
Ankaran. V letu 2021 Občina Ankaran načrtuje nabavo aplikacije za pavšalno turistično takso, komunalni
prispevek, evidenco nepremičnin ter nadgradnjo integracije med orodji ter vzpostavitev preostalih
podatkovnih baz potrebnih za opravljanje osnovnih nalog občine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Informacijska oprema - uprava; OB-213-1642
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme
54.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva v okviru postavke so predvidena za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske
in računalniške opreme. Planirana je poraba sredstev za naslednje aktivnosti: tekoče vzdrževanje IT,
dokumentnega sistema, programske opreme za Prostorski informacijski sistem, turistične takse,
evidence nepremičnin, tekoče vzdrževanje računalniškega omrežja, Microsoft licence in storitve
mesečnega vzdrževanja, ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na ocenah in že sklenjenih pogodbah, ipd.
3124 Informatizacija delovnih procesov
3.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za popis poslovnih procesov in vzpostavitev notranjih pravil, ki omogočajo
ustreznost postopkov v procesu digitalizacije gradiv in prenosu le-teh v dolgoročno eHrambo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Informacijska oprema - uprava; OB-213-1642
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na že sklenjenih pogodbah, ocenah in pridobljenih ponudbah.
3032 Transferi za delovanje RRA
2.800,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje delovanja in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko,
ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. Sem spadajo
stroški vezani na stroške dela, materiala, storitev...
Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba o sodelovanju in
organizaciji RRA, Finančni načrt ter program dela in nalog Regionalne razvojne agencije. Ključ delitve
stroškov med MOK in OA je število prebivalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na planu dela RRA v letu 2021.
3134 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI
156.542,78 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rezervirana so sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za razvoj in investicije.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
2832 Ureditev poslovne stavbe
183.172,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajeti so stroški za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v objektih občinske uprave na naslovu
Lazaret 4, Regentova ulica 2, Bevkova ulica 1 ter v občinskih prostorih na naslovu Jadranska cesta 66.
Pretežni del se nanaša na vzpostavitev pisarn v pritličju objekta na naslovu Jadranska cesta 66.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Obnova občinskih objektov; OB-213-1622
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2280 Občinske ceste
1.188.017,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podprogram in postavka zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine). V okviru tega podprograma se v letu 2021 načrtuje:
• Izvedba rekonstrukcije Železniške ceste
• Izdelava IZP in PZI za rekonstrukcijo Oljčne poti
• Izdelava prometne študije, IZP in PZI za rekonstrukcijo Razgledne poti
• Izdelava IZP in PZI za rekonstrukcijo Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice
• Izdelava IZP in PZI za rekonstrukcijo spodnjega dela ceste Pot na Brido
• Pridobitev manjkajočih soglasij za ureditev priključka na državno cesto pri stanovanjskih hišah
Jadranska cesta 59, 59A, 59B, 59C (zaselek Grižoni)
• Ureditev priključka na državno cesto pri stanovanjskih hišah Jadranska cesta 59, 59A, 59B, 59C
(zaselek Grižoni)
• Vzdrževalna dela na Hrvatinovi ulici (odcep z Jadranske ceste R2 406)
• Izdelava IZP in PZI za rekonstrukcijo ulice Rudija Mahniča
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste); OB-213-1624
Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti); OB-213-1626
Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice); OB-213-1628
Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti); OB-213-1629
Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest); OB-213-1630
Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni); OB-213-1816
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah, pridobljenih ponudbah in projektantskih predračunih.
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2286 Ulične table in signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena je priprava elaborata za postavitev krajevnih in uličnih tabel.

3.660,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta Ulične table in signalizacija; OB213-1631
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2815 Javna parkirišča in mirujoči promet
303.879,40 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru tega namena Občina Ankaran v letu 2021 načrtuje nadaljnje izvajanje aktivnosti za ureditev
mirujočega prometa v občini in ureditev dodatnih javnih parkirišč. Urejanje javnih parkirišč in ureditev
mirujočega prometa zahteva veliko naporov in nekoliko več časa za dosego željenega cilja. Eden
zahtevnejših korakov bo tudi urejanje mirujočega prometa v zgornjem delu naselja, kjer je v pripravi
pilotni projekt urejanja mirujočega prometa v ulici Rudija Mahniča.
Načrtuje se:
• Pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava PZI za parkirišče na območju Bevkove ulice
• Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu
• Izdelava PZI dokumentacije za ureditev dodatnih parkirišč v centru
• Ureditev dodatnih parkirišč v centru naselja
• Namestitev polnilnic za električne avtomobile v centru
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet; OB-213-1618
Projekt Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu; OB-213-1813
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah, projektantskih predračunih in pridobljenih ponudbah.
3139 Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave
48.448,40 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za širitev mreže javne razsvetljave v Ankaranu ter ureditev območji, kjer je le-ta pomanjkljiva.
V letu 2021 je predvidena postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave na lokacijah: pešpot med
parkiriščem nad šolo in večstanovanjskim blokom na Cahovi 14, pešpoti Kocjančičeva - Bevkova ulica,
pešpoti Bevkova - Vlahovičeva ulica, Na Logu 1, 1A, 2, 3, 4, 5, Valdoltra pomol.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javna razsvetljava; OB-213-1632
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na realizaciji v letu 2020, ocenah in pridobljenih ponudbah.
2269 Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 so predvidene naslednje aktivnosti:

223.143,93 €
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•

Sofinanciranje ureditve priključka (krožnega križišča) Železniške ceste na Jadransko cesto R2406/1407

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret št. OB-213-1623
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2353 Javne kolesarske poti in pešpoti
56.394,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena ureditvi kolesarskih in peš poti v kraju. Planira se sanacija in ponovna vzpostavitev
poškodovanih pešpoti med ulicami znotraj naselja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti; OB-213-1620
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
3112 Javna pristanišča in mandrači
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za:
• Obnova pohodnih površin pomola Nikolaj na Sv.Katarini
• Nabava in zamenjava lesenih pilotov na Sv.Katarini
• Poglobitev mandrača in postavitev dodatne verige na Sv.Katarini

110.850,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javna pristanišča in mandrači; OB-213-1619
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah ter cenitvenih poročilih
3131 Občinski objekti - gostinski obrati
10.450,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rezervirajo se sredstva za nujna vzdrževalna dela, za gostinsko opremo in drobni inventar na gostinskih
objektih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Turistično-gostinski objekti; OB-213-1608
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2440 Komunalna ureditev - kanalizacije
1.066.501 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ureditve črpališča na Sv.Katarini, MZL
Debeli rtič, fekalne kanalizacije na Ivančičevi cesti 26, 28, 30, 32, 34 in 36, črpališča MZL Debeli rtič.
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Planira se izgradnja komunalne infrastrukture Dolge njive, meteorne kanalizacije na Pervanjevi ulici ter
ureditev fekalne kanalizacije in meteorne kanalizacije v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran
(aglomeracija Hrvatini).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive); OB-213-1611
Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret); OB-213-1612
Projekt Ostala komunalna ureditev; OB-213-1616
Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta); OB-213-1704
Projekt Čisto za Koper in Ankaran; OB-213-1802
Projekt Rekonstrukcija javnega vodovoda v ulici Rudija Mahniča; OB-213-1817
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na investicijski oceni in ponudbah.
3075 Prostorski plan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje stroške priprave:

-

160.510,00 €

demografske študije,
elaborata ekonomike za območje centralnih dejavnosti,
projektne naloge za pripravo javnega natečaja za območje centralnih dejavnosti,
izhodišč za OPPN Ankaran hrib,
izhodišč za OPPN EUP AN-19,
pobude Vladi RS za izdajo soglasja za pripravo OPPN ŠRC Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran; OB-213-1637
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na pridobljenih ocenah oziroma ponudbah.
2281 Pokopališče Ankaran
854.854,51 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega
razpisa za izbiro izvajalca GOI del in pričetek gradnje. Za pomoč pri vodenju investicijskega projekta se
bo angažiralo zunanje strokovnjake, ki bodo pripravili tudi dokument in investicijski program (IP).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Pokopališče Ankaran OB-213-1610
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na pogodbi o pripravi projektne dokumentacije, DIIP in pridobljenih ponudbah.
1045 Javna kopališča
31.200,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedla se bodo nujna vzdrževalna dela na javnih kopališčih. Nabavila se bosta stolpa za reševalce in
kabine za preoblačenje. Načrtovana je pridobitev vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije
za ureditev ankaranske plaže.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta Javna kopališča OB-213-1617.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2282 Javna otroška igrišča
240.348,60 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za pripravo vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev
javnega parka Hrastov gaj, otroškega igrišča z igrali pri Domu družbenih dejavnosti in igrišča v Valdoltri.
V letu 2021 je predvidena tudi sama ureditev otroškega igrišča z igrali pri Domu družbenih dejavnosti
ter ureditev tribun in razsvetljave na igrišču v Valdoltri.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Javna otroška igrišča; OB-213-1636
Projekt Ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu; OB-213-1814
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
3113 Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina - Lazaret
350.159,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za ureditev pešpoti na priobalnem pasu med ŠRP Sv.Katarina in kopališčem
Adria.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Obalna pešpot med ŠRP Sv.Katarina in kopališčem Adria; OB-213-1815
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture
146.270,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za nabavo urbane opreme, ureditvi dveh
ekoloških otokov, analizi pokritih odsekov hudournikov v naselju ter nadvišanju zakritih jaškov na
območju Adrie, hidrološko-hidravlično študijo pokritih odsekov hudournikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev); OB-213-1616
Projekt Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024; OB-213-1820
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
3156 Ureditev osrednjega trga
256.236,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za pripravo PZI ter izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca za obnovo
osrednjega trga v centru Ankarana.

88

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Ureditev območja tržnice OB-213-1806
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na investicijski oceni.
3158 Odvodnja padavinskih voda Debeli rtič
35.729,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za odpravo pomanjkljivosti objekta in dodatnih varnostnih ukrepov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) OB213-1807
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.
1083 Športno rekreacijski park Sv.Katarina
52.928,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V planu je ureditev plavajočega pomola za potrebe izvajanje dejavnosti KKK, izdelava projektne in
investicijske dokumentacije za ureditev 4.igrišča za odbojko na mivki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina OB-213-1604.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na investicijski oceni ter ponudbah.
2535 Italijanski vrtec Ankaran
1.586,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena so sredstva za enoto vrtca italijanske narodnostne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu.
Predvidena je pridobitev Projektov izvedenih del (PID).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti; OB-213-1603
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Naročilnica za izdelavo PID.
2626 Zavod osnovna šola – vrtec Ankaran
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 je predvidena sanacija vrtca Ankaran.

804.828,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Osnovna šola in vrtec Ankaran; OB-213-1602 (šola) in OB-213-1651 (vrtec)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na investicijski oceni ter ponudbah ter naročilnici za izdelavo PID.
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45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

113.474,10 €

2477 Izdatki za finančne storitve
4.100,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim
poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje, provizije Uprave
RS za javna plačila ter nadomestila za upravljanje z nočnimi depoziti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke ni projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodbe, ponudbe, pretekla realizacija.
3135 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR
105.654,22 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za
finance in računovodstvo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke ni projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt 2021.
3184 Medobčinska uprava Istre (notranja revizija)
2.219,88 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 bo začel delovati organ skupne medobčinske uprave Občine Ankaran, Občine Piran, občine
Izola in Mestne občine Koper – Medobčinska uprava Istre. V okviru te postavke so planirana sredstva
za delovanje skupne občinske uprave in sicer za področje notranje revizije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke ni projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predviden finančni načrt medobčinske uprave Istra.
3172 Plačilo obresti za kratkoročne kredite

500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se z rebalansom doda na novo. Planirana so sredstva za plačilo obresti od prejetih kratkoročnih
(likvidnostnih) posojil pri poslovnih bankah (v kolikor se bo pojavila potreba po likvidnostnem
zadolževanju).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke ni projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podana ocena nima osnove v višini obresti niti v višini likvidnostnega posojila. Poraba sredstev bo
odvisna od potrebne višine likvidnostnega posojila in višine obresti. Občina bo ob morebitni potrebi po
zadolževanju zbrala več ponudb in izbrala najugodnejšo ter najprimernejšo ponudbo.
3173 Stroški povezani z zadolževanjem

1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se z rebalansom doda na novo. Planirano je plačilo stroškov za najetje morebitnega
kratkoročnega (likvidnostnega) posojila pri poslovnih bankah ( v kolikor se bo pojavila potreba po
likvidnostnem zadolževanju).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke ni projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva porabe temeljijo na oceni.
46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

294.691,42 €

2016 Neposredne oblike odločanja občanov
5.400,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so sredstva za implementacijo portala na katerem se bodo občani lahko
odločali oziroma opredeljevali do zbranih pobud za participativni proračun.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2044 Stroški pravnega zastopanja
217.661,56 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so stroški zastopanja v sodnih in upravnih postopkih, pravno svetovanje, priprava osnutkov
aktov, pravni pregled predlogov aktov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2020.
3136 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS
71.629,86 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za
pravne zadeve in lokalne samoupravo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
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47.00 Režijski obrat

1.051.983,40 €

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja
201.895,97 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena so sredstva za storitve terenskega dela ter koordinacije dela na terenu in izvajanja
vzdrževalnih del v prostorih Občine Ankaran ter izvajanje vzdrževalnih del na premoženju Občine
Ankaran.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Obnova občinskih objektov; OB-213-1622; Projekt; OB-213-1645
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020, Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK
- OA), z dne 15.12.2015.
3137 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT
203.484,97 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Režijskem
obratu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
3117 Gostinski obrati
324.989,55 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za stroške materiala, osebja, najema opreme, varovanja in drugih stroškov
izvajanja dejavnosti gostinskih obratov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Turistično-gostinski objekti; OB-213-1608
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
3146 Krajinski park Debeli rtič
151.900,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena izvedbi projekta Krajinski park Debeli rtič, zajemajo:
• svetovalne storitve,
• razne ureditev (zelenih površin, fizične ovire, prometna signalizacija, učne poti) in nakup opreme
za izvajanje nadzora, uniforme,
• nakup plovila
• izdelavo analize erozijske problematike klifov s predlogom ukrepov za ureditev odvodnjavanja
na nivoju IDZ,
• izdelavo analize stanja gozdnih površin in predloga sanacijskega načrta gozda na robu klifa
Debelega rtiča,
• začetek izvedbe sanacije gozdnih površin na robu klifa Debeli rtič
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktivnosti za ureditev opazovalnega stolpa
kritje deleža stroškov za projekt MPA Networks
izobraževanje – tečaj za voditelja čolna ipd.
izvedba fotografiranja morskih habitatov ter redkih in ogroženih vrst v morju
Izdelava študije ptičje biodiverzitete v parku
nabavo strokovne literature
postavitev posameznih elementov urbane opreme
oblikovanje in postavitev dodatnih označevalnih tabel in interpretativnih tabel za učne poti
intervencije v naravnem okolju za sanacijo ogrožujočih stanj za naravne vrednote ali za
obiskovalce

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt Varovanje naravnih danosti: OB-213-1703
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023.
3148 Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom
15.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za svetovalne storitve pri urejanju in vzdrževanju območij z naravovarstvenim
statusom in za interventne posege za ohranjanje naravnih vrednot.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o izvajanju terenskega dela ter koordinaciji dela na terenu.
3119 Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč
59.400,41 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje stroške energije, vode, komunalnih storitev, komunikacije ter varstvo in zdravje kopalcev na
javnih kopališčih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
3118 Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina
95.312,50 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za upravljanje ŠRP Sv. Katarina - stroški storitev obratovanja športnih objektov,
električne energije, vode, komunalnih storitev, komunikacija ter vzdrževanje odvodnega kanala igrišča
ŠRP Sv. Katarina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
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50.00 Varnostno prekrškovna služba

555.028,79 €

2814 Občinski inšpektorat in redarstvo
71.830,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za delovanje občinskega redarstva in inšpektorata v občini Ankaran. V letu
2016 je začel delovati organ skupne občinske uprave Občine Ankaran in Občine Piran – Medobčinski
inšpektorat in redarstvo. Sredstva so namenjena za financiranje nabave opreme, vozil, administracije,
plač in drugih stroškov za delo redarstva, inšpektorata in rediteljev za urejanje mirujočega prometa. Z
vzpostavitvijo Medobčinske uprave Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita), predvidoma v juniju 2021,
se PP 2814 ukinja. Naloge in sredstva se prenesejo na PP 3182.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Informacijska oprema - MIR; OB-213-1655
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020, finančni načrt MIR.
3182 Medobčinska uprava Istre
145.427,21€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za delovanje občinskega redarstva in inšpektorata v občini Ankaran. V letu
2021 bo začel delovati organ skupne medobčinske uprave Občine Ankaran, Občine Piran, občine Izola
in Mestne občine Koper – Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo in zaščita). Sredstva so
namenjena za financiranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo
redarstva, inšpektorata.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020, finančni načrt Medobčinske uprave Istre.
2319 Sredstva za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena so sredstva potrebna za delovanje štaba in enot CZ.

39.200,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2019 je bil ustanovljen štab Civilne zaščite Občine Ankaran. V letu 2021 so planirana sredstva za
delovanje štaba in enot ter pripravo in izdelavo predpisanih normativnih aktov.
3027 Nakup opreme
5.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema sredstva za nakup osebne in skupne opreme za štab CZ Občine Ankaran skladno s sprejeto
materialno formacijo štaba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Nakup opreme za civilno zaščito; OB-213-1646

94

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
2317 Dejavnost gasilske brigade
96.083,37 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Ankaran skladno s Sporazumom financira delovanje Gasilske brigade Koper in sicer glede na
finančni načrt zavoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Sredstva za nakup gasilske opreme; OB-213-1654
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
2622 Investicijski transferi -požarna taksa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena financiranju nabave gasilskega vozila in opreme.

16.100,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Sredstva za nakup gasilske opreme; OB-213-1654
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020,
2833 Sofinanciranje društev
18.500,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Ankaran skladno s Sporazumom glede na število prebivalcev sofinancira tudi delovanje Obalne
gasilske zveze in PGD Hrvatini.
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno
delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje
pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo
v Mestni občini Koper in občini Ankaran.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog Obalne gasilske zveze in ocena stroškov za financiranje društva II.kategorije (PGD Hrvatini).
3029 Izgradnja gasilskega doma
32.000,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena so sredstva za investicijski transfer GB Koper, za izgradnjo gasilskega doma.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma; OB-213-1653
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2020.
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3185 Prometna varnost
34.310,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za
dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. Slednje med drugim zajema
odvoz zapuščenih vozil, urejanje prometa, zagotavljanje reda na parkiriščih in urejanje mirujočega
prometa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizaciji stroškov v letu 2020.
3186 Notranja varnost
49,160,00€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva delovanje varnostnega sosveta ter storitev varovanja zgradb,
prostorov in splošne varnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizaciji stroškov v letu 2020.
3179 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem -VPS
47.418,21 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Varnostno
prekrškovni službi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2021.
70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

78.505,00 €

2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran
78.505,00 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje sredstva za izdatke za blago in storitve ter plače zaposlenih Samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Ankaran.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Nakup opreme; OB-213-1645
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na finančnem načrtu.
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III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40.10 Občinska uprava – skupno SM
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK

53.000,00 €
53.000,00 €
53.000,00 €
53.000,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je skladen z določili Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov,
15.12.2015.
Stanje projekta
V izvajanju.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
38.150,00 €
0603 Dejavnost občinske uprave
38.150,00 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
38.150,00 €
OB-213-1645 Nakup opreme
38.150,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je nabava pisarniške in druge opreme za delovanje organov občine in občinske uprave.
Stanje projekta
V izvajanju.
41.00 Oddelek za družbene dejavnosti
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
5.400,00 €
1702 Primarno zdravstvo
5.400,00 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
5.400,00 €
OB-213-1812 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre
5.400,00 €
Namen in cilj
Stanje projekta
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran

19.275,67 €
19.275,67 €
19.275,67 €
15.000,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je delovanje enote Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper v Ankaranu. Cilji: izvajanje
negospodarske javne službe knjižnične dejavnosti v občini Ankaran.

97

Stanje projekta
Občina Ankaran je za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran uredila in opremila prostor, nabavila
računalniško in drugo opremo ter zagotavlja sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti. V letu 2021 so
predvideni transferji skladno s finančnim načrtom knjižnice.
OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture

4.275,67 €

Namen in cilj
Namen investicije je zagotavljanje knjižnega prirasta Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Cilji:
zagotavljanje knjižnega gradiva za izvajanje knjižnične dejavnosti.
Stanje projekta
V letu 2021 so predvideni transferji skladno s finančnim načrtom knjižnice.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti

264.479,32 €
226.929,32 €
226.929,32 €
8.000,00 €

Namen in cilj
Stanje projekta
OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran

213.829,32 €

Namen in cilj
Namen investicije je skladen z določili Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov,
15.12.2015.
Stanje projekta
V izvajanju.
OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran – vrtec

5.100,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je transfer javnemu zavodu OŠV Ankaran za izvajanje vzdrževalnih del.
Stanje projekta
V letu 2021 so predvideni transferji skladno s finančnim načrtom OŠV Ankaran.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran – šola

37.550,00 €
37.550,00 €
37.550,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je obnova sanitarij v telovadnici in na razredni stopnji ter nabava različne opreme.
Stanje projekta
Sanitarije so potrebne obnove. Prav tako je potrebna nabava dodatnih prenosnih računalnikov zaradi
pouka na daljavo in zagotavljanja opreme otrokom, ki je nimajo.
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42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
500,00 €
0603 Dejavnost občinske uprave
500,00 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
500,00 €
OB-213-1645 Nakup opreme
500,00 €
Namen in cilj
Stanje projekta
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet

59.727,00 €
59.727,00 €
59.727,00 €
46.364,60 €

Namen in cilj
Nameni investicije so: - vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in vzpodbujanje
njegove uporabe za izgradnjo območja parkiranja, - prebivalcem ponuditi možnost za prestopanje iz
osebnih vozil na trajnostno naravnane energetsko učinkovite in čistejše oblike prevoza, - z razvojem
čistih in trajnostnih oblik prevoza povečati atraktivnost urbanih območij, zmanjšanje števila osebnih
vozil, ki obremenjujejo ulice in ceste ter z zmanjšanjem izpustov in hrupa dvigniti kvaliteto bivanja. Cilji
so: povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev, zagotovitev boljše mobilnosti, zmanjšati
onesnaževanje.
Stanje projekta
Za izboljšanje mobilnosti je v poletnih turističnih sezonah 2016, 2017, 2018 in 2019 vozil poletni avtobus.
V letu 2020 poletnega avtobus zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-Cov-2 ni bilo. Za učence OŠV
Ankaran, ki so do tega upravičeni, se je tudi v šolskem letu 2019/2020 zagotovil organiziran prevoz. Na
podlagi javnega naročila Občine Ankaran se v šolskem letu 2020/2021 izvajajo šolski avtobusni prevoz
na relacijah Log – Ankaran in Lazaret – Ankaran.

OB-213-1618

Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet

300,00 €

Namen in cilj
Stanje projekta

OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija

13.062,40 €

Namen in cilj
Namen investicije so boljša orientacija v prostoru in izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Prva realizacija stroškov je bila predvidena za leto 2019. Gre za postavitev tabel, ki označujejo meje
Občine Ankaran kot tudi vsa ostala prometna signalizacija. V letu 2020 so se dodatno označevala
parkirišča pri predaji v upravljanje Marjetici Koper d.o.o. ter vzdrževala in prenavljala ostala prometna
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signalizacija. Cilj ej prenoviti prometno signalizacijo, posodobiti označevanja uličnega sistema na
območju občine, vzpostavitev turistično obvestilne signalizacije vzdolž Jadranske ceste.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije

17.270,04 €
17.270,04 €
17.270,04 €
17.270,04 €

Namen in cilj
Namen investicije je vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije. Cilj investicije je
redno vzdrževanje javne infrastrukture.
Stanje projekta
V izvajanju. Sredstva so usklajena z realizacijo stroškov izvajanja GJS v letu 2020 in planom za leto
2021.
43.00 Oddelek za okolje in prostor
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.228.629,80 €
1302 Cestni promet in infrastruktura
282.416,80€
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
248.060,38€
OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)
194.898,32 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 737/4, 734/4 in 737/2, vse k.o. Ankaran za potrebe
rekonstrukcije Železniške ceste.
Stanje projekta
Pogodba za dosego javne koristi in kupoprodajna pogodba sta bili podpisani v letu 2020, plačilo kupnine
predvideno v letu 2021.
OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)

53.162,06 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 896/2, 896/6 in 896/7, vse k.o. Oltra za potrebe
ureditve Vinogradniške ulice.
Stanje projekta
Kupoprodajna pogodba je bila podpisana podpisan. Ureja se izbris bremen hipotekarnih kreditov. Po
sklenitvi aneksa k kupoprodajni pogodbi in pridobitvi ZK dovolila se izvede plačilo kupnine.
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet

34.356,42 €
34.356,42 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 738/1 in 738/3, obe k.o. Oltra, za potrebe ureditve
javnega parkirišča ob Bevkovi ulici.
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Stanje projekta
Občina je od lastnikov zadevnih zemljišč, vendar je pri tem ugotovila, da je lastnik pokojen, dediči pa
ne izkazujejo interesa glede ureditve dedovanja. Zaradi tega je Občina Ankaran na podlagi Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.list RS št. 61/2017) sprožila upravni postopek razlastitve. Pričakujemo,
da bo upravni postopek in tudi plačilo kupnine izvršeno v letu 2021.
1305 Vodni promet in infrastruktura
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrači

946.213,00 €
946.213,00 €
946.213,00 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 920/3 in 920/4, obe k.o. Ankaran za potrebe ureditve
mandrača Sv.Katarina.
Stanje projekta
Kupoprodajna pogodba je bila podpisana v novembru 2020, plačilo kupnine je predvideno v letu 2021.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
32.703,00 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
32.703,00 €
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
23.309,00 €
OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)
23.309,00 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu še manjšega obsega zemljišč za potrebe komunalnega opremljanja
območja Dolge njive.
Stanje projekta
Preostale kupnine bodo plačane v letu 2021.
15029003 Izboljšanje stanja okolja
OB-213-1701 Monitoring okolja

9.394,00 €
9.394,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je spremljanje stanja okolja.
Stanje projekta
V izvajanju. Naročene so meritve hrupa in elektromagnetnih sevanj. Realizacija stroškov je predvidena
v letu 2021.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
2.946.444,90 €
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran

100,00 €
100,00 €
100,00 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč za potrebe ureditve pokopališča Ankaran.
Stanje projekta
V letu 2020 je občina pridobila služnost na delu zemljišča s parc.št. 1132 k.o. Oltra za potrebe ureditve
parkirišča in služnost za izvedbo vodovodnega priključka na zemljišču s parc.št. 535/2 k.o. Oltra. Po
zaključeni izgradnji pokopališča (predvidoma v letu 2022) se bo izvedla parcelacija glede na dejansko
stanje in odkup zemljišč.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
2.946.344,90 €
16069002 Nakup zemljišč
2.946.344,90 €
OB-213-1643 Nakup zemljišč
2.946.344,90 €
Namen in cilj
Namen investicije je nakup zemljišč za realizacijo investicij Občine Ankaran, izvajanja drugih programov
in projektov občine kot zakonskih nalog občine ter zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij na
nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena oziroma planirana izgradnja javne infrastrukture v
lasti občine. Zaradi uresničevanja lokalnih zadev oz. nalog javnega pomena ter zaradi kompleksnih
ureditev posameznih območij, se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, uvrstijo tudi
nepremičnine na območju Občine Ankaran, ki se nahajajo na območju predkupne pravice Občine
Ankaran oziroma Mestne občine Koper, skladno z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice
Mestne občine Koper (Uradne objave št. 17/03).
Stanje projekta
V izvajanju, skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2020 in 2021.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin

1.846.600,00 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu namesto razlastitve zemljišč s parc.št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra za
namen umestitve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti.
Stanje projekta
Ker gre za ureditve gospodarske javne infrastrukture v javno korist se v letu 2021 prične z upravnim
postopkom razlastitve na nepremičninah s parc. št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina

846.600,00 €
846.600,00 €
846.600,00 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 1212/3, 1212/4 in 1215/2, vse k.o. Oltra za namen
ureditve območja za šport in rekreacijo.
Stanje projekta
V letu 2020 je občina prejela vlogo lastnika s pozivom, da se izjavi o uveljavljanju predkupne pravice na
zadevnih nepremičninah. Ob soglasju Občinskega sveta je občina izdala potrdilo o uveljavljanju
predkupne pravice. Sklenitev kupoprodajne pogodbe in plačilo kupnine je predvideno v letu 2021.
44.00 Oddelek za razvoj in investicije
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
OB-213-1642 Informacijska oprema – uprava

329.672,00 €
146.500,00 €
146.500,00 €
146.500,00 €

Namen in cilj
Namen projekta je optimizirati procese v organizaciji ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim
gradivom, znižati operativne stroške poslovnih procesov, znižati odzivne čase zaposlenih, omogočiti
nadzor nad nalogami zaposlenih, znatno povečati možnost pretoka informacij in predvsem poenotiti
sistem dela. Ob vsem tem pa zadosti vsem zakonskim predpisom, ki urejajo poslovanje občine. Projekt
implementacije sistema je ena od temeljnih točk strategije vpeljave brezpapirnega poslovanja, ki bo
posledično prinesla večjo urejenost in preglednost občine ter nudila informacije na klik in hkrati
zagotavljala večji nadzor.
Z investicijo želi občina vzpostaviti sodoben sistem z naslednjimi cilji:
• Zmanjšati uporabo tiskanega papirja in povečati uporabo elektronskih dokumentov v procesih;
• Pohitriti poslovno komunikacijo in uvesti brezpapirno poslovanje;
• Povečati učinkovitost in ekonomičnost dela, znižati čase potrebne za reševanje zadev (potovanje
dokumenta med enotami, področji, službami ...);
• Zagotoviti večjo preglednost poslovanja oziroma vzpostaviti nadzorovani vpogled v posamezen
proces. Vpogled v faze procesa tako, da se v vsakem trenutku ve, kje se dokument nahaja in
zakaj;
• Povečati kvaliteto dela zaposlenih z odpravo možnosti napak, osvobajanje rutinskih del, ampak
z zahtevo po večji disciplini pri delu in spoštovanju pravil, po katerih teče realizacija poslovnih
procesov;
• Zagotoviti varen in lokacijsko neodvisen dostop do dokumentov;
• Povečati učinkovitost projektnih skupin.
Stanje projekta
V preteklih letih so bili vzpostavljen sistemi za elektronsko upravljanje dokumentov in procesov, sistem
za registracijo delovnega časa, računovodsko-finančni program, geografski informacijski sistem, strojna
oprema delovišč, nov strežnik na Jadranski cesti 66. V planu je vzpostavitev optičnega omrežja med
objekti občinske uprave, nabava aplikacije za pavšalno turistično takso in vzpostavitev podatkovnih baz,
ki so potrebne za učinkovitejše delovanje občinske uprave.
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0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov

183.172,00 €
183.172,00 €
183.172,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je investicijsko vzdrževanje in nabava nujne opreme za delovanje objektov občinske
uprave. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega dela občinske uprave.
Stanje projekta
V letu 2018 so bila izvedena rušitvena dela in čiščenje objekta ter obnova parkirišča na zahodni strani
objekta na Jadranski cesti 66. V letu 2019 je bila dokončana projektna dokumentacije PZI za izvedbo
obnovitvenih del v pritličju občinske stavbe na Jadranski cesti 66, ki se zaradi ostalih prioritet zamika v
prihodnost. V letu 2019 je bila prenovljena streha objekta na Lazaretu (bivši Kompas MTS), v letu 2020
pa so bili opremljeni prostori turistično informacijskega centra. V načrtu za leto 2021 so investicijsko
vzdrževalna dela in nakup opreme za objekte občinske uprave na naslovu Lazaret 4, Regentova ulica 2,
Bevkova ulica 1 ter v občinskih prostorih na naslovu Jadranska cesta 66. Pretežni del sredstev bo
namenjen vzpostavitvi pisarn v pritličju objekta na naslovu Jadranska cesta 66.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.879.232,73 €
1302 Cestni promet in infrastruktura
1.768.382,73 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1.188.017,00 €
OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)
964.620,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je rekonstrukcija Železniške ceste. Predvideno je nasutje, nova preplastitev in
vzpostavitev kolesarske poti, pešpoti ter javne razsvetljave. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost
v prometu, ureditev prometne in druge GJI infrastrukture ter povečati poplavno varnost predmetne
ceste. Z investicijo v nov širši most čez AOK, ki je predmet investicije Luke Koper d.d., bo cesta na
celotnem odseku širša in bo omogočala večjo pretočnost kot danes.
Stanje projekta
Izdelan je projekt za izvedbo (PZI) in pridobljena so vsa mnenja na projekt. V letu 2018 se je pristopilo
k izdelavi PZI dokumentacije v okviru katere je bila izvedena geološko-geomehanske raziskava, ki je
podala ključne informacije za pripravo projektne dokumentacije. Projekt je usklajen z izvedbo mostu čez
ankaranski obrobni kanal, katerega investitor je Luka Koper d.d. Sanacija ceste bo stekla sočasno z
gradnjo mostu čez ankaranski obrobni kanal. Pričetek del je predviden v drugi polovici leta 2021.
OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)

38.015,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je rekonstrukcija Oljčne poti. Predvidena je preplastitev cestišča, izgradnja hodnika
za pešce, ureditev gospodarske javne infrastrukture in postavitev javne razsvetljave. Cilj investicije je
zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture ter izboljšati dostopnost do območja
cerkve in pokopališča Ankaran.
Stanje projekta
V letu 2020 je bil izdelan geodetski načrt, pripravljena projektna naloga in izbran izvajalec za pripravo
idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP). V letu 2021 je načrtovana izdelava IZP
in PZI dokumentacije.
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OB-213-1628 Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice)
15.600,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je obnova Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice. Predvidena je preplastitev
cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave, ureditev cesto prometne
signalizacije ter ureditev druge urbane opreme ob cestišču. Cilj investicije je zagotoviti boljšo varnost v
prometu in ureditev infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2020 je bil naročen geodetski načrt. V letu 2021 je načrtovana izdelava IZP in PZI dokumentacije.
OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)

36.600,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je rekonstrukcija Razgledne poti. Predvidena je širitev cestišča in ureditev manjkajoče
infrastrukture (hodnik za pešce, javna razsvetljava, urbana oprema). Cilj investicije je zagotoviti ustrezno
varnost v prometu in ureditev infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2020 je bil izdelan geodetski načrt. V letu 2021 je načrtovana izdelava prometne študije, IZP in
PZI dokumentacije.
OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)

93.968,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je obnova ostalih občinskih cest. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v
prometu in ureditev infrastrukture.
Stanje projekta
Pripravljena je idejna zasnova za izgradnjo nove navezovalne ceste do območja »Pod cerkvijo«. V letu
2018 je bila zgrajena trapezne ploščadi s prehodom za pešce na Regentovi ulici na območju stopnišča
proti šoli. Urejeni so bili preostali prehode za pešce v neposredni bližini šole. Izvedena je bila sanacija
dostopne poti Jadranska c. 20, 22, 22A in 22D, ki bo v celoti urejena v sklopu projekta Čisto za Koper
in Ankaran (aglomeracija Hrvatini). V letu 2021 so načrtovana vzdrževalna dela na Hrvatinovi ulici
(priključek na Jadransko cesto), pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ulice Rudija
Mahniča in ureditev spodnjega dela Poti na Brido.
OB-213-1816 Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni)
39.214,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je priključka odcepa z državne ceste do stanovanjskih hiš Jadranska 59 - 59c. Cilj
investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture.
Stanje projekta
Pripravljena je PZI dokumentacija, ki je v fazi pridobivanja mnenj in soglasja DRSI za ureditev priključka.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet

307.539,40 €
169.801,40 €

Namen in cilj
Nameni investicije so: - vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in vzpodbujanje
njegove uporabe za izgradnjo območja parkiranja, - prebivalcem ponuditi možnost za prestopanje iz
osebnih vozil na trajnostno naravnane energetsko učinkovite in čistejše oblike prevoza, - z razvojem
čistih in trajnostnih oblik prevoza povečati atraktivnost urbanih območij, zmanjšanje števila osebnih
vozil, ki obremenjujejo ulice in ceste ter z zmanjšanjem izpustov in hrupa dvigniti kvaliteto bivanja.
Uvede se ustrezen prometni in parkirni režim, ki stimulira uporabo trajnostnih oblik prometa pred
osebnimi motornimi vozili. Cilji so: povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev, zagotovitev boljše
mobilnosti, zmanjšati onesnaževanje, urediti sistem parkiranja na javnih parkiriščih.
Stanje projekta
Uredilo ali na novo se je izgradilo parkirišča na Regentovi ulici 6 – 10, v bližini blokov na Cahovi ulici, na
Lazaretu in Debelem rtiču.
V pripravi je predlog prometnega in parkirnega režima, ki bo stimuliral uporabo trajnostnih oblik prometa
pred osebnimi motornimi vozili. V letu 2019 se je na območju Krajinskega parka dodatno uredilo
parkirišča s postavitvijo parkomatov in zapornic. V letu 2021 se bo pristopilo k ureditvi dodatnih parkirišč
v centru.
OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija

3.660,00 €

Namen in cilj
Namen investicije so boljša orientacija v prostoru in izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena je priprava elaborata za postavitev krajevnih in uličnih tabel.
OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu

134.078,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je urejanje mirujočega prometa in zagotovitev boljše prometne varnosti na območju
Bevkove ulice.
Stanje projekta
Zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in s tem pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišča
na Bevkovi ulici 1, se bo izvedba gradbena dela zamaknila v drugo polovico leto 2021.
13029004 Cestna razsvetljava
OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava

48.448,40 €
48.448,40 €

Namen in cilj
Namen investicije je izboljšanje komunalne opremljenosti in zagotovitev varnosti občanov ter varovanje
premoženja.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave na lokacijah: pešpot med
parkiriščem nad šolo in večstanovanjskim blokom na Cahovi 14, pešpoti Kocjančičeva - Bevkova ulica,
pešpoti Bevkova - Vlahovičeva ulica, Na Logu 1, 1A, 2, 3, 4, 5, Valdoltra pomol.
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB-213-1620 Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti

224.377,93 €
1.234,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev mreže kolesarskih poti in pešpoti. Cilji: Zmanjšanje števila voženj z
osebnim avtomobilom v občini Ankaran.
Stanje projekta
Zaključen je projekt urejanja klančin na pločnikih. Z odstranitvijo arhitektonskih ovir je omogočeno
staršem z vozički in osebam z omejenimi motoričnimi sposobnostmi brezskrbno premikanje po vsej
občini, posledično pa še izboljšuje dostopnost in mobilnost vseh uporabnikov teh površin. V letu 2018
je bila nabavljena različna urbana oprema (klopi, koši za smeti, koši za pasje iztrebke, sanacija lesenega
mostovža na Slanem travniku). Urejena je bila pešpot med Kocjančičevo ulico in Razgledno potjo ter
pešpot med peščenim parkirišče in plažo Debeli rtič. V letu 2020 je predvidena prenova pešpoti med
Hrastovim gajem in Vlahovičevo ulico ter vzpostavitev pešpoti do obale pri skladišču Vina Koper. V letu
2019 je bila Občina Ankaran uspešna s predlogom dopolnitve Pravilnika o kolesarskih povezavah.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kolesarskih povezavah sedaj vključuje regionalno
kolesarsko povezavo Koper-Ankaran-državna meja. V letu 2021 je predvideno plačilo postavitve
kolesarskih stojal pred objektom občinske uprave na Regentovi ulici 2.
Ključne kolesarske povezave se bodo v občini Ankaran delale v sklopu rekonstrukcije Jadranske in
Železniške ceste.
OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret 223.143,93 €
Namen in cilj
Namen investicije je celovita obnova regionalne ceste. Cilji: cestni profil se prilagodi različnim prostorskih
sekvencam, pri čemer se cesto oblikuje drugače v naselju kot v krajini in drugače v centru naselja kot
v drugih delih naselja. Ureditve v naselju morajo predvsem umirjati motorni promet in dvigati udobnost
uporabe prometnih površin za pešce in kolesarje. Zagotovi se potek kolesarske povezave in hodnika za
pešce vzdolž celotne Jadranske ceste. Regionalna cesta R2-406/1407 predstavlja državno cesto, zato
bo Občina Ankaran sodelovala z državo pri samem načrtovanju ceste ter pri sofinanciranju tistih delov
ceste, ki jih mora financirati občina.
Stanje projekta
Izgrajeni sta bili trapezni ploščadi s prehodom za pešce »Ankaranska plaža« in »odcep za Hrvatinovo
ulico«. V letu 2017 sta bili izvedeni preplastitvi odseka od Hrvatinskega križišča do priključka Železniške
ceste in odsek skozi naselje Ankaran (od krožišča center do odcepa za OB Valdoltra). V letu 2018 je bila
izvedena preplastitev odseka od priključka Železniške ceste do Sončnega parka. V januarju 2018 je bilo
preurejeno krožišča v centru. Zgrajen je bil prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«. Hkrati se je uredila
varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča z dodatno javno razsvetljavo. Izvedena je bila
najnujnejšo sanacija pločnikov na odseku od Valdoltre do Sončnega parka. V letu 2019 je bila izvedena
preplastitev odseka od odcepa za zaselek Pod vrhom do centra Ankarana.
V letu 2020 je DRSI v sodelovanju z Občino Ankaran izdelal PZI za priključek (krožno krožišče) Železniške
ceste na Jadransko cesto, ki bo izveden v letu 2021. Izbran je bil izvajalec za pripravo idejne zasnove
od priključka Železniške ceste do Valdoltre. Idejna zasnova rekonstrukcije Jadranske ceste bo
vključevala kolesarsko stezo, hodnik za pešce, preureditev križišč, avtobusna postajališča, dodatno javno
razsvetljavo in ukrepe za večjo varnost. Idejni zasnovi sledi izdelava PZI, ki bo za ta odsek predvidoma
dokončana do konca leta 2021, temu pa sledi fazna izvedba omenjenega odseka. V letu 2021 bo za
odsek od Valdoltre do Lazareta pripravila idejno zasnovo Občina Ankaran. Ta odsek ceste je nekoliko
problematičen zaradi težav z umeščanjem kolesarske steze in hodnika za pešce ob samo cesto.
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1305 Vodni promet in infrastruktura
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrači

110.850,00 €
110.850,00 €
110.850,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je priprava novega Odloka o pristaniščih in obnova občinskih pristanišč. Cilj investicije
je zagotoviti ustrezno varnost v pomorskem prometu in ureditev infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2018 je bil obnovljen svetilnik na Sv.Katarini in postavljena ograja ob platoju za vzdrževanje plovil.
V letu 2019 so bila izvedena najnujnejša obnovitvena dela na pomolu Valdoltra (sanacija betonskega
venca pomola, stopnišča in poškodovanih betonskih plošč, pašaman), nujna vzdrževalna dela pomola
Gradis in nujna vzdrževalna dela na vzhodnem pomolu MZL Debeli rtič. V letu 2019 je bil označen plovni
kanal na Sv.Katarini. V letu 2020 je bil zamenjan del lesenih pilotov na Sv.Katarini. V letu 2021 se bodo
v madraču Sv.Katarina uredile pohodne površine na pomolu Sv.Nikolaja, poglobilo se bo mandrač,
zamenjalo del sidrne verige za privez plovil ter zamenjali še preostali del poškodovanih pilotov lesenega
mostovža.
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti

4.700,00 €
4.700,00 €
4.700,00 €
4.700,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je izboljšanje opremljenosti gostinskih objektov. Cilji: kakovostna podpora pri
izvajanju prireditve in oskrbi kopalcev na občinskih kopališčih.
Stanje projekta
Na plaži Valdoltra se je dobavil pavilijon z vso potrebno opremo za izvajanje gostinske dejavnosti. Na
plaži Študent se je prenovilo obstoječi gostinski objekt in izgradil nov vodovodni in električni priključek.
V letu 2018 se je na Sv. Katarini in kopališču Debeli rtič vzpostavilo dva nova gostinska objekta z vso
potrebno infrastrukturo.
V letu 2020 so bila izvedena nujna vzdrževalna dela za ureditev okolice objektov gostinstva in objektov
na Debelem Rtiču, Valdoltri in Študentu.
V letu 2021 je predvidena nabava dodatne opreme gostinskih obratov.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
952.983,00 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
952.983,00 €
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
952.983,00 €
OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)
477.583,00 €
Namen in cilj
Cilj je izgradnja cest in komunalne infrastrukture na območju Dolgih njiv: fekalna in meteorna
kanalizacija, vodovod, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za
namene telekomunikacij.
Stanje projekta
Izvajajo se aktivnosti vezane na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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V letu 2020 se je odkupilo večino potrebnih zemljišč ter podala vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
V letu 2021 se bo izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca komunalnega opremljanja ter pričelo z izvedbo
del (po izdaji gradbenega dovoljenja).
OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)
10.000,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je obnova črpališča in tlačnega voda za odvajanje odpadnih vod. Cilj: priključitev
internega omrežja MZL RKS Debeli rtič na javno kanalizacijo omrežje.
Stanje projekta
V letu 2021 se bo pripravila DGD in PZI projektna dokumentacija.
OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)

9.760,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja manjkajoče kanalizacije za odvajanje odpadnih vod. Cilj: komunalna
opremljenost območja.
Stanje projekta
V letu 2021 se bo pridobilo potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo fekalne kanalizacije.
OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran

419.911,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja manjkajoče fekalne in meteorne kanalizacije v sklopu aglomeracije
Hrvatini. Projekt bo delno financiran s kohezijskimi sredstvi, delno z državnih sredstvi, preostali del bo
krila občina sama. Cilj: komunalna opremljenost območja Kolombini, zaselka Pod Vrhom, zaselka
Cesta na Prisojo in območja Razgledne poti.
Stanje projekta
V preteklih letih se je pripravila projektna dokumentacija. Konec leta 2020 je bil izveden javni razpis za
izbiro izvajalca in nadzora. Projekt gre v izvedbo v letih 2021, 2022 in mora biti zaključen do leta 2023.
Podlaga: IP Čisto za Koper in Ankaran. Projekt se financira iz lastnih sredstev, evropskih sredstev in
sredstev državnega proračuna. Za leto 2021 je predvideno financiranje v višini 228.632 € iz EU sredstev,
40.347 € iz državnega proračuna in 150.932 € iz proračuna Občine Ankaran.
OB-213-1807 Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga)
35.729,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je rešiti problem zalednih padavinskih voda, ki sedaj dotekajo v območje objekta
Centra Draga Debeli Rtič. Potrebno je odvesti padavinsko vodo, ki doteka z območja vinogradov, v morje
izven kopalnih voda.
Stanje projekta
V letu 2019 so bila izvedena gradbena dela. V letu 2021 se namenijo sredstva za odpravo pomanjkljivosti
objekta in dodatnih varnostnih ukrepov.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
2.084.998,11 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
OB-213-1637 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je izvajanje Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran.
Stanje projekta
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran je stopil v veljavo z 11.11.2020. V letu 2021 se
sredstva namenjajo za zunanjo strokovno pomoč pri izvajanju določil OPN.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB-213-1817 Rekonstrukcija javnega vodovoda v Ulici Rudija Mahniča

2.079.998,11 €
45.089,00 €
45.089,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je oskrba s pitno vodo. Cilj: rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
Stanje projekta:
Obstoječe vodovodno omrežje v ulici Rudija Mahniča je dotrajano in pušča na več mestih. V začetku
letu 2021 je načrtovana rekonstrukcija predmetnega vodovoda.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran

854.854,51 €
854.854,51 €

Namen in cilj
Namen investicije je vzpostavitev pogojev za izvajanje pogrebne dejavnosti na območju Občine Ankaran.
Stanje projekta
Priprava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Pričakuje se, da bo v decembru 2020 podana vloga
za izdajo gradbenega dovoljenja. V letu 2021 se bo pripravila projektna dokumentacija PZI in izvedel
javni razpis za izbiro izvajalca GOI del ter tudi začelo s pripravljalnimi in rušitvenimi deli.
16039003 Objekti za rekreacijo
OB-213-1617 Projekt Javna kopališča

676.867,60 €
31.200,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev javnih kopališč. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost kopalcev ter
obiskovalcev ter ureditev infrastrukture.
Stanje projekta
Izvedena so bila ureditvena dela na kopališčih Valdoltra, Študent in Sv. Jernej in na območju Lazareta.
V letu 2017 je bila v Valdoltri odstranjena žičnata ograda, uredilo odvodnjavanje padavinskih voda,
izvedla delna preplastitev cestišča, postavile svetilke javne razsvetljave in leseni plato na kopalni
ploščadi. Na kopališču Debeli rtič se je uredilo zelene površine, izgradilo nov vodovodni priključek, del
vodovodnega omrežja in tuše na plaži. Na polotoku Sv. Jerneja je bila izvedena dodatna ozelenitev. V
letu 2018 se je dodatno uredilo iztok hudournika, postavilo skalomet in uredilo del tribun na plaži v
Valdoltri. Na ankaranski plaži se je odstranilo betonske bloke iz vode in postavilo kabino za preoblačenje.
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V letu 2021 so predvidena vzdrževalna dela na vseh javnih kopališčih. Načrtovana je nabava dveh
stolpov za reševalce in nabava kabin za preoblačenje. Za namene ureditve ankaranske plaže se bo
pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.
OB-213-1636 Projekt Javna otroška igrišča

140.237,60 €

Namen in cilj
Namen investicije je obnova obstoječih in postavitev dodatnih otroških igrišč. Cilji: enakomerna
dostopnost do otroških igrišč, zadovoljstvo in varnost otrok.
Stanje projekta
Obnovilo se je otroško igrišče ob Domu družbenih dejavnosti, ki je v času izven delovanja enote vrtca
Delfino blu dostopno vsem občanom. V letu 2018 se je obnovilo javno otroško igrišče z igrali na
Regentovi v bližini vrtca in postavilo novo ograjo na otroškem igrišču ob Domu družbenih dejavnosti.
V letu 2020 in 2021 se je pristopilo k pridobivanju projektne dokumentacije za ureditev Hrastovega gaja
ter ureditev tribun in razsvetljave igrišča v Valdoltri. Izvedba ureditvenih del igrišča v Valdoltri je
načrtovana za leto 2021, za Hrastov gaj pa v letu 2022.
OB-213-1814 Ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu
100.111,00 €
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu. Cilj:
zadovoljstvo in varnost otrok ter rekreacija.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena prenova otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu, katera
predvideva umestitev novih igral, urbane opreme in hortikulturno ureditev.
OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria

350.159,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev obalne pešpoti med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria. Cilji: prost in
varen prehod vzdolž obale od Sv.Katarine do Adrie.
Stanje projekta
V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI) in pridobljena vsa pozitivna mnenja. Pešpot,
ki bo večinoma potekala po lesenem mostovžu, bo izvedena v letu 2021. Polega pešpoti se bo uredilo
tudi urbano opremo in fitnes na prostem.
OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju

55.160,00 €

Namen in cilj
Planira se sanacija in ponovna vzpostavitev poškodovanih pešpoti med ulicami znotraj naselja. Cilji:
prost in varen prehod med ulicami v naselju ter manjša uporaba motoriziranega prometa.
Stanje projekta
V letu 2021 se bo pristopilo k ureditvi dela pešpoti med ulicami v naselju.
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16039005 Druge komunalne dejavnosti
OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)

503.187,00 €
184.609,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je urejanje ostale komunalne infrastrukture.
Stanje projekta
Izvedla so se nujno potrebna vzdrževalna dela na območju tržnice, v pripravi pa je idejna zasnova za
uglednejšo ureditvijo nekoliko širšega območja, vključno z možnostjo postavitev javnih sanitarij. V letu
2018 je bila urejena sanacija kanalizacije na Pervanjevi ulici in v pripravi je projektna dokumentacija za
komunalno opremljanje območja Kolombini in Barižoni. Nadalje so bili v letu 2018 urejeni ekološki otoki
v centru Ankarana, pripravljana je bila projektna dokumentacija za odvodnjo padavinskih voda na
Debelem rtiču pri Centru Draga. V letu 20
V okviru tega namena so v letu 2021 predvidena sredstva za financiranje stroškov komunalne ureditve
kot so: ureditev ekoloških otokov, priprava projektne dokumentacije in izvedba meteorne kanalizacije
na Pervanjevi ulici v Ankaranu, priprava projektne dokumentacije za črpališče na Sv.Katarini in Študentu,
analiza pokritih odsekov hudournikov v centru naselja ter nadvišanje zakritih jaškov, ureditev telemetrije
na črpališčih in ostale komunalne ureditve.
OB-213-1806 Projekt Ureditev območja tržnice

256.236,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev osrednjega trga v Ankaranu s tržnico, urbano opremo, javnimi sanitarijami
in hortikulturno ureditvijo.
Stanje projekta
Marca 2020 je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega
dovoljenja sledi javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih del, ki je predvideno v drugi
polovici 2021.
OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024

62.342,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je nabava tipske urbane opreme za obdobje štirih let, ki bo namenjena urejanju
ombočij pokopališča, Hrastovega gaja, otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti, Krajinskega
parka Debeli rtič, obalne pešpoti med Sv.Katarino in kopališče Adria.
Stanje projekta
Javno naročilo za izbiro dobavitelja urbane opreme je predvideno v prvi polovici 2021.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina

56.405,00 €
56.405,00 €
56.405,00 €
56.405,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je ureditev športne infrastrukture na območju Sv.Katarine. Cilji: zagotoviti ustrezno
infrastrukturo za delovanje športnikov in rekreativcev.
Stanje projekta
Vsem društvom, ki delujejo na zadevnem območju, je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno
energijo. Izvedena so bila večja ureditvena dela na igriščih na mivki ter sistemu za odvajanje padavinskih
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vod. Odstranjena je bila večina zapuščenih plovil. Preurejeno je bilo makadamsko parkirišče in urejeno
postajališče za avtobus. V letu 2018 so bila narejena tri nova igrišča za odbojko na mivki s spremljajočo
infrastrukturo. Urejene so bile slačilnice s spremljajočimi tehničnimi prostori za potrebe nogometašev,
urejene so bile javne sanitarije. V nadaljevanju je predvidena izgradnja novega črpališča, postavitev
plavajočega pomola za namene KKK društev.
V letu 2021 je načrtovana ureditev plavajočega pomola za potrebe izvajanje dejavnosti KKK (po
pridobitvi obratovalnega dovoljenja za mandrač Sv.Katarina) ter izdelava projektne in investicijske
dokumentacije za ureditev 4.igrišča za odbojko na mivki
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti

806.414,00 €
801.274,00 €
801.274,00 €
1.586,00 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje transferjev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v
upravljanju javnega zavoda Delfino blu. Cilji: ohranjanje funkcionalnosti in vrednosti objektov.
Stanje projekta
V izvajanju. Sredstva se zagotavlja skladno s finančnim načrtom zavoda.
OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran – vrtec

799.688,00 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje transferjev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v
upravljanju javnega zavoda OŠV Ankaran, enote Vrtec. Cilji: ohranjanje funkcionalnosti in vrednosti
objektov.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena priprav projektne in investicijske dokumentacije ter izvedba sanacije vrtca
Ankaran.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola

5.140,00 €
5.140,00 €
5.140,00 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje transferjev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v
upravljanju javnega zavoda OŠV Ankaran, enote Vrtec. Cilji: ohranjanje funkcionalnosti in vrednosti
objektov.
Stanje projekta
V izvajanju. Sredstva se zagotavlja skladno s finančnim načrtom zavoda.
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47.00 Režijski obrat
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
36.741,07 €
0603 Dejavnost občinske uprave
36.741,07 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
36.741,07 €
OB-213-1645 Nakup opreme
36.741,07 €
Namen in cilj
Sredstva se namenjajo nakupu orodja in opreme za potrebe izvajanja vzdrževalnih del.
Stanje projekta
V izvajanju.
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti

5.942,30 €
5.942,30 €
5.942,30 €
5.942,30 €

Namen in cilj
Sredstva se namenjajo posodobitvi programske in strojne opreme za potrebe izvajanja gostinske
dejavnosti.
Stanje projekta
V izvajanju.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001
Ohranjanje
biotske
raznovrstnosti
76.000,00 €
OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti

in

varstvo

76.000,00 €
76.000,00 €
naravnih
vrednot
76.000,00 €

Namen in cilj
Namen investicije je vzpostaviti Krajinski park Debeli rtič. Cilji so: ohranitev biotske pestrosti območja z
zagotavljanjem ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov; varstvo posameznih naravnih vrednot ter
ohranitev njihovih vidnih in funkcionalnih lastnosti; vzpostavitev pogojev za izvajanje naravi prijazne
kmetijske ter rekreacijske in vzgojno izobraževalne dejavnosti, slednje tudi v povezavi z drugimi območji
in objekti na območju Ankarana, pomembnimi z vidika ohranjanja narave; vzpostavitev učinkovitega
upravljanja zavarovanega območja, vključno z nadzorom nad izvajanjem opredeljenih varstvenih
režimov na morskem in na kopnem delu zavarovanega območja; usklajevanje in povezovanje med
varstvom narave in kulturne dediščine ter kmetijstvom, ribolovom, ribogojstvom in školjkarstvom ter
dejavnostmi povezanimi s turizmom in rekreacijo.
Stanje projekta
Zavod RS za varstvo narave je izdal osvežene strokovne podlage za zavarovanje območja Debeli rtič.
Občina Ankaran je, na podlagi usklajevanj z vsemi deležniki na zadevnem območju, pripravila Načrta
delovanja in urejanja Krajinskega parka Debeli Rtič do leta 2020. Pripravljen in sprejet je bil Odlok o
vzpostavitvi Krajinskega parka Debeli rtič kot tudi Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja
Krajinskega parka Debeli Rtič do leta 2020.
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50.00 Varnostno prekrškovna služba
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito

56.500,00 €
56.500,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €

Namen in cilj
Izvajanje določil Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, 15.12.2015.
Stanje projekta
V izvajanju.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma

53.100,00 €
32.000,00 €

Namen in cilj
Izvajanje določil Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, 15.12.2015.
Stanje projekta
V izvajanju.
OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme

21.100,00 €

Namen in cilj
Sredstev so namenjena investicijskim transferjem Gasilski brigadi Koper.
Stanje projekta
V izvajanju.

70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 podpora posebnim skupinam
18049003 podpora narodnostnim skupnostim
OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN

1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €

Namen in cilj
Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje pisarne CAN.
Stanje projekta
V izvajanju.
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