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Proračun Občine Ankaran za leto 2021 izkazuje investicijsko intenzivno leto
Ankaran, 23. december 2020. Na včerajšnji, 12. redni seji je Občinski svet Občine
Ankaran sprejel Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2021. Po novembrskem
sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (OPN), ki je postavil temelje
za dolgoročni razvoj občine, se v Ankaranu nadaljuje začrtana smer oz. načrt dela.
Strnjeno predstavitev OPN je Občina pripravila v obliki samostojne publikacije –
posebne številke občinskega glasila Amfora, ki so jo prejela vsa gospodinjstva in
zainteresirana javnost.
Investicijsko intenzivno leto 2021
Iz Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 izhaja, da občinski proračun za leto 2021 predvideva
prihodke v višini 9.729.409,39 EUR. Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo davčni prihodki,
in sicer 5.113.376,00 EUR ali 52,56%, sledijo kapitalski prihodki na ravni 2.459.763,32 EUR ali 25,28%
proračunskih prihodkov ter nedavčni prihodki na ravni 1.756.898,00 EUR ali 18,06% proračunskih prihodkov.
Predvideni odhodki v proračunu Občine Ankaran za leto 2021 znašajo 19.905.451,74 EUR, pri
čemer največji delež predstavljajo investicijski odhodki (12.180.850,08 EUR ali 61,19%), sledijo
tekoči odhodki (19,57%) in tekoči transferi (17,76%). Ker Občina Ankaran v letu 2020 ne bo v celoti porabila
vseh prihodkov, v letu 2021 predvideva višje odhodke od prihodkov. Odhodki se pokrivajo iz prihodkov leta
2021 in neporabljenih sredstev (prihrankov preteklih let) na računih v predvideni višini 10.176.042,35 EUR
(proračunski presežek). Sočasno s proračunom je bil sprejet tudi letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem Občine Ankaran za leto 2021.
Občinski svet je sprejel tudi sklep o ugotovitvi javne koristi skladno z dokumentom »Izhodišča za
načrtovanje ureditve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti, načrtovanih v
centru Ankarana (enota urejanja prostora AO-07)«. V nadaljevanju so občinski svetniki sprejeli sklep o
potrditvi sporazuma o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture (GJI), sklenjenega med
Mestno občino Koper in Občino Ankaran, ter se seznanili s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve
Občine Ankaran za stroške za potrebe reševanja in preprečevanja nadaljnjega širjenja epidemije sars-cov-2
ter za potrebe sanacije škode po ujmi 3. 8. 2020.
Predstavitev novega OPN Občine Ankaran za občane in zainteresirano javnost
Občina Ankaran nadaljuje z začrtanim programom dela, ki za leto 2021 predstavlja nadaljevanje intenzivnega
načrtovanja obsežnih razvojnih in investicijskih projektov, pa tudi začetek izvedbe nekaterih pomembnejših
projektov (npr. pokopališče, tržnica, ŠRP Sv. Katarina, ureditev javne razsvetljave...). Novembrski sprejem
Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ankaran je postavil trden temelj za dolgoročni
razvoj občine oz. Ankaranskega polotoka. Občina Ankaran je s ciljem podrobnejše predstavitve vsebin
OPN kot enega najpomembnejših, strateških, dokumentov načrtovala tiskovno konferenco, javno predstavitev
in zbor občanov, a je zaradi omejitev iz naslova epidemije covida-19 žal vse odpovedano. Zato je za občane
in zainteresirano javnost pripravila podrobnejšo predstavitev nove prostorske ureditve Ankaranskega polotoka
v obliki posebne številke Amfore. V elektronski obliki je Amfora dostavljena tudi medijem.
Vsi sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, ki je bila izvedena na daljavo preko video
konference, so bili sprejeti soglasno.
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