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JAVNI RAZPIS ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE
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PRAVNA PODLAGA:

2. odstavek 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št.
17/2015) in 146. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ankaran (Uradni list št. 50/2015).
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PRISTOJNA DELOVNA
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Odbor za razvoj in investicije

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Ankaran ustanavlja nov NRP
– Pametna mesta in skupnosti s predvidenimi
zneski 5.000 EUR za leto 2021, 7.000 EUR za leto
2022, 8.000 EUR za leto 2023 ter 5.000 EUR za
leto 2024.
2. Občinski svet Občine Ankaran zahteva, da župan
ob prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za
leto 2021 predlaga zagotovitev sredstev v
proračunu za projekt »Mladosti«
3. Občinski svet Občine Ankaran se strinja, da
Občina Ankaran sklene predloženo konzorcijsko
pogodbo za projekt »Mladost« z ostalimi
občinami predvidenega konzorcija.
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PRILOGA I.
I. PRAVNA PODLAGA
2. odstavek 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člen Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015).
II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
Občina Ankaran načrtuje kot konzorcijski partner sodelovati na Javnem razpisu za demonstracijske projekte
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Operativno pripravo/vodenje projekta za Občino
Ankaran je prevzela ORI.
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, iz različnih
vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti - upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in
aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita. Prvi rok za prijavo
je 23. 4. 2021, drugi pa 10. 9. 2021, vendar le v primeru, da sredstva v prvem roku ne bodo upravičencem
dodeljena v razpisanem obsegu.
Razpis je zasnovan tako, da spodbuja povezovanje občin in oblikovanje konzorcijev. Občina Ankaran se je
odzvala pozivu Mestne občine Ljubljana in se vključila v konzorcij 11 občin (Ljubljana, Domžale, Medvode,
Dobova Polhov Gradec, Brezovica, Logatec, Idrija, Koper, Izola, Piran, Ankaran). Osrednja tema projekta
»Mladost« bo oblikovanje digitalnih rešitev v okviru enotne multimodalne mobilnostne platforme, z namenom
izboljšanja uporabniške izkušnje na področju mobilnosti.
Zaradi izpolnitve razpisnega pogoja mora Občina Ankaran kot konzorcijski partner do oddaje vloge podati
podpisno izjavo, da bo do vložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladila načrt razvojnih programov (v
nadaljnjem besedilu: NRP) oziroma posebni del proračuna, tako, da bo projekt v njem ustrezno opredeljen.
S tem namenom se predlaga, da se za projekt ustanovi nov NRP OB-213-1821 – Pametna mesta in skupnosti s
predvidenimi zneski 5.000 EUR za leto 2021, 7.000 EUR za leto 2022, 8.000 EUR za leto 2023 ter 5.000 EUR za
leto 2024. Prav tako se predlaga, da se ob prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2021 zagotovijo
sredstva za projekt »Mladost«.
Do oddaje vloge je potrebno v skladu z razpisnimi pogoji podpisati tudi konzorcijsko pogodbo z ostalimi občinami
predvidenega konzorcija, s katero pogodbene stranke poleg ustanovitve konzorcija uredijo tudi medsebojne
pravice in obveznosti ter se dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru
uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje operacije.

III. ZAKLJUČEK
Na podlagi navedenega se občinskemu svetu predlaga v sprejem navedene predloge sklepov.
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PRILOGA II

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran
na ____. seji dne ______ sprejel naslednji
SKLEP
O USTANOVITVI NOVEGA NRP OB-213-1821 – PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
1.
Občinski svet Občine Ankaran ustanavlja nov NRP OB-213-1821 – Pametna mesta in skupnosti s
predvidenimi zneski 5.000 EUR za leto 2021, 7.000 EUR za leto 2022, 8.000 EUR za leto 2023 ter
5.000 EUR za leto 2024.
2.
Občinski svet Občine Ankaran zahteva, da župan ob prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2021 predlaga zagotovitev sredstev v proračunu za projekt »Mladost«
3.
Občinski svet Občine Ankaran se strinja, da Občina Ankaran sklene predloženo konzorcijsko
pogodbo za projekt »Mladost« z ostalimi občinami predvidenega konzorcija.
4.
Sklep velja takoj.

Gregor Strmčnik
ŽUPAN
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