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Proračun Občine Ankaran za leto 2022 izrazito investicijsko naravnan
Ankaran, 15. december 2021. Na včerajšnji, 21. redni seji je Občinski svet Občine
Ankaran sprejel Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 ter se seznanil z
investicijsko dokumentacijo Investicijski program (IP) za projekt Pokopališče Ankaran.
Svetniki so podali soglasje k nakupu nepremičnine, kjer Občina namerava vzpostaviti
Medgeneracijsko središče Ankaran.
Občinski proračun Občine Ankaran za leto 2022 predvideva prihodke v višini 23.117.218,45
evrov. Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki (prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev), ki predstavljajo 56,33 % celotnih načrtovanih prihodkov, sledijo davčni prihodki
(davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki) v višini
21,73 % vseh načrtovanih prihodkov, nedavčni prihodki (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse
in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi nedavčni prihodki) pa
predstavljajo 16,58 % vseh prihodkov. Proračun za leto 2022 predvideva odhodke v višini 31.133.918,45
evrov, ki se pokrivajo iz prihodkov leta 2022 in neporabljenih sredstev na računih (prihrankov preteklih let) v
predvideni višini 8.016.700,00 evrov (proračunski presežek). Ker Občina Ankaran v letu 2021 ne bo v
celoti porabila vseh prihodkov, v letu 2022 načrtuje višje odhodke od prihodkov. Sočasno s proračunom je bil
sprejet tudi letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022.
Od skupno 31 milijonov evrov proračuna je okvirno 13,4 milijona predvideno za finančno izvedbo
harmonizacije prostorskega načrtovanja med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, okvirno
10,3 milijona za investicijske odhodke in transferje, medtem ko dejanski načrt delovanja občine v
proračunu za leto 2022 predvideva okvirno 7,3 milijonov evrov. Program menjav nepremičnin med
občino in državo, s katerim se usklajujeta občinski prostorski načrt (OPN) in državni prostorski načrt za
pristanišče (DPN) je namreč investicijsko zelo zahteven. Program harmonizacije prostorskega načrtovanja
predvideva menjavo nepremičnin, ki jih potrebuje občina za svoj razvoj, za nepremičnine, ki jih potrebuje
država oz. njena pristojna ministrstva. En takih je dogovor o menjavi občinske parcele ob vojašnici, na kateri
država (MORS) z DPN načrtuje razvoj obrambnih dejavnosti, za državno parcelo pri Sv. Katarini, ki jo občina
potrebuje za celovito ureditev Športno-rekreacijskega parka Sv. Katarina.
V letu 2022 Občina Ankaran nadaljuje z izvajanjem začrtanega programa dela, leto pa bo investicijsko
intenzivno. Po zaključku obsežnih razvojnih projektov se začenjajo prve večje investicije, med njimi
pokopališče, obalna pešpot med naseljem in Sv. Katarino, ureditev krožišča med Železniško in Jadransko cesto,
rekonstrukcija Železniške ceste, sanacija podpornega zidu ob Jadranski cesti pri Spominskem parku,
preplastitev Srebrničeve ceste in Regentove ulice, urejanje dodatnih parkirnih mest v centru naselja in na
Bevkovi ulici, komunalno opremljanje območja Dolge njive, izgradnja manjkajoče kanalizacije za odvajanje
odpadne vode ...
Občinski svet se je seznanil z investicijsko dokumentacijo Investicijski program (IP) za projekt
Pokopališče Ankaran, na podlagi katere se lahko izvedejo postopki oddaje javnega naročila za gradnjo in
javnega naročila za nadzor po Gradbenem zakonu. V nadaljevanju pa se je Občinski svet seznanil s pobudo
Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti (SSIN) Ankaran za nakup nepremičnine za zagotovitev
prostorov za delovanje. Na podlagi Ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Občine Ankaran so za
preostanek mandatne dobe 2018 - 2022 v Občinskem svetu Občine Ankaran potrdili mandat novi članici
občinskega sveta Vesni Mavrič iz kandidatne liste »Slovenija za vedno«. Do zamenjave je prišlo zaradi
odstopa dosedanjega svetnika Francija Matoza.
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V letu 2021 nakup nepremičnine za vzpostavitev Medgeneracijskega središča Ankaran
Občinski svetniki so obravnavali Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Medgeneracijsko središče Ankaran« in podali soglasje k osnutku besedila pravnega posla za
nakup zemljišča št. 1362/48, k.o. Oltra. Gre za nepremičnino na naslovu Mahničeva ulica 1, kjer Občina
načrtuje vzpostavitev Medgeneracijskega središča Ankaran. Lokacija se nahaja v osrednjem delu
naselja Ankaran, v neposredni bližini Doma družbenih dejavnosti, blizu zelenih površin in središča kraja.
Investicija v nakup predmetne nepremičnine bo v celoti financirana iz proračuna Občine Ankaran in
znaša 711.750,00 evrov.
Predlog investicije za nakup parcele v velikosti 813 m2 ter objekta v velikosti 481 m2 bruto tlorisne površine je
bil pred obravnavo na seji Občinskega sveta podrobno predstavljen že na skupni seji delovnih teles oz. odborov
Občinskega sveta, na kateri so sodelovali tudi predstavniki društev, med njimi društvo upokojencev, društvo
Spominčice, Rdeči križ Ankaran, ZB za vrednote NOB, pevski zbor Ulka in nekatera športna društva.
Predstavljen predlog za nakup je bil soglasno podprt.
V Medgeneracijskem središču Ankaran bo končno omogočena vzpostavitev Centra dnevnih aktivnosti
za starejše in celovitega medgeneracijskega stičišča starejših, ranljivih in mlajših generacij, s ciljem
kakovostnega preživljanja prostega časa, ohranjanja starejših v domačem okolju, podaljševanja njihove
psihofizične kondicije in zagotavljanje dostojanstva z vključevanjem v družbo. Obstoječi občinski prostori, kjer
so se doslej srečevali starejši (soba za društva v Domu družbenih dejavnosti) so premajhni in neprimerni za
več oseb oz. aktivnosti. Z umestitvijo vseh aktivnosti na eno lokacijo, v središče naselja, kjer prebiva veliko
starejših, pa bi jim omogočili lažjo dostopnost in predvsem potrebni prostor.
Izvedba projekta je skladna z razvojnimi usmeritvami Občine Ankaran, saj zasleduje javni interes
kakovostne skrbi za starejše občane - za njihovo družbo, vključevanje, podporo psihofizičnemu stanju,
ohranjanje starejših s poslabšanimi sposobnostmi v domačem okolju, povezovanje z mlajšimi generacijami in
prenos znanja, izkušenj in modrosti ter medsebojne naklonjenosti in topline. Investicijska namera uresničuje
vsebino občinskega programa »Skrb za starejše«, ki izhaja iz zaveze občine, da zagotovi svojim
starejšim prebivalcem kakovostne in njim prilagojene programe, ter iz pobud občank in občanov, ki so jih
podali pri večletnem soustvarjanju participativnih proračunov občine.
Skrb za starejše je v občini Ankaran eno ključnih področij družbenih dejavnosti. Z investicijo v
Medgeneracijsko središče Ankaran, v katerem bo že v letu 2022 vzpostavljeno delovanje Centra dnevnih
aktivnosti za starejše, bodo do izgradnje širše in celovite infrastrukture za družbene dejavnosti, starejšim
občanom že v naslednjem letu na enem mestu na voljo storitve mobilnosti, informiranosti, kulturno-umetniške
dejavnosti, pomoči pri urejanju vsakdanjih ali priložnostnih obveznosti, rokodelski in prostočasni programi ter
omogočena uporaba prostorov za srečevanje, druženje, skupno obedovanje, telesno vadbo, gibalne in
sprostitvene aktivnosti, pomoč in podporo ter druge dejavnosti, s katerimi se bo starejšim zagotovilo aktivnejše
vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. Slednje pa je pogoj za polno, zadovoljno
in zdravo življenje starejših.
Vsi sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, ki je bila izvedena na daljavo preko video
konference, so bili sprejeti soglasno.
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