KABINET ŽUPANA  ׀GABINETTO DEL SINDACO
Župan  ׀Il sindaco

ŠTEVILKA: 090-6/2016
DATUM: 21. 1. 2021

Na podlagi prvega 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) Občina
Ankaran objavlja

Katalog informacij javnega značaja Občine Ankaran

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv: Občina Ankaran – Comune di Ancarano
Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor Iztok Mermolja
Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 21.1.2021
Katalog je dostopen na svetovnem spletu: http://www.obcina-ankaran.si/
Naslov: Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran
Telefon: 05 665 3000
Elektronski naslov: info@obcina-ankaran.si
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2. SPLOŠNI PODATKI O OBČINI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
RAZPOLAGA, KAR OBSEGA
a) Organizacijska struktura občine:

OBČINA ANKARAN
1.

KABINET ŽUPANA

2.

OBČINSKI SVET

20.00 SVT: OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA
21.00 Stalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori
22.00 Stalna delovna telesa občinskega sveta - Komisije
3.

NADZORNI ODBOR

4.

OBČINSKA UPRAVA

40.00 SEK: SEKRETARIAT
41.00 ODD: ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
42.00 OGD: ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
43.00 OOP: ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
44.00 ORI: ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
45.00 OFR: ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
46.00 OPS: ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO
47.00

RO: REŽIJSKI OBRAT

5.

VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

6.

ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČINE PIRAN IN OBČINE ANKARAN

7.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

8.

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij
javnega značaja:
- Jani Krstić,
- višji svetovalec, področje pravnih zadev,
- Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran; janikrstic@obcina-ankaran.si, tel. 05 665 3000.
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:
Povezava do občinskih predpisov: https://www.obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/register-obcinskihpredpisov
Povezava do državnih predpisov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSDrzavniNivo
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č) Seznam predlogov občinskih predpisov:
Povezava: https://www.obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/obcinski-svet
d) Seznam sprejetih in predlaganih občinskih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz
in drugih podobnih dokumenti:
Povezava: https://www.obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/obcinski-svet
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:
Oddelek za družbene dejavnosti – ODD
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
Subvencioniranje varstva otrok
Izdaja potrdila o prijavi prireditve
Oddelek za gospodarske zadeve - OGD
Dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata in kmetije
Posamično soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata
Poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi
Dovoljenje za prodajo na tržnici
Oprostitev plačila turistične takse
Izdaja dovoljenje za podaljšanje delovnega časa gostinskega obrata
Oddelek za okolje in prostor - OOP
Lokacijska informacija
Potrdilo o namenski rabi zemljišča v občinskih prostorskih aktih
Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev s hrupom
Izdaja projektnih pogojev za gradnjo ter izdaja soglasja h gradnji v varovanem pasu občinske ceste
Komunalni prispevek
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine
Prijava obveznosti plačila občinske takse
Dovoljenje za popolno ali delno zaporo ceste
Dovoljenje za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest
Dovoljenje za uporabo javne površine
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:
Ime informatizirane zbirke: Prostorske zbirke podatkov
Opis: Prostorske baze podatkov s področja občinskih prostorskih aktov ter gospodarske javne
infrastrukture.
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z
odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na
državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah
Zakona o splošnem upravnem postopku.
Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: info@obcinaankaran.si
Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Glavna pisarna Občinske uprave Občine Ankaran
Regentova ulica 2
6280 Ankaran
Ponedeljek : od 8.00 do 12.00
Sreda : od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00
Petek : od 8.00 do 12.00
4. STROŠKOVNIK
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16.,
17. in 18. člen: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20
eurov (z vključenim DDV).
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z
ZBIRKAMI PODATKOV
Zapisniki sej Občinskega sveta: https://www.obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/obcinski-svet

