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17/2015) in 146. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ankaran (Uradni list št. 50/2015).
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1. Občinski svet Občine Ankarana se seznanja in
potrjuje namero, da se ob prvi spremembi Odloka
o spremembi odloka o proračunu Občine Ankaran
za leto 2021, ustanovi nova proračunska postavka
3187 – Pametna mesta in skupnosti NRP 0B-2131821 Pametna mesta in skupnosti, v skupni višini
5.000 EUR za leto 2021.
2. Občinski svet Občine Ankaran daje pooblastilo
županu za podpis izjave o uskladitvi NRP do
vložitve prvega zahtevka za izplačilo stroškov
projekta.
3. Občinski sklep daje pooblastilo županu za podpis
konzorcijske pogodbe med konzorcijskimi
partnerji.
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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 prevzel 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. 04. 2021, drugi pa 10. 09. 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, katerega osrednja tema projekta
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 ob prvi spremembi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Ankaran
za leto 2021 v posebnem delu proračuna na področju proračunske porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura
in komunikacije ustanovi nova proračunska postavka 3187 – Pametna mesta in skupnosti in nov NRP 0B-2131821 – Pametna mesta in skupnosti, v višini 5.000 EUR za leto 2021.
Do oddaje vloge je potrebno v skladu z razpisnimi pogoji podpisati tudi konzorcijsko pogodbo med konzorcijskimi
partnerji, 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 navedeni predlog sklepa.
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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 15. seji dne 9. 4.2021 sprejel naslednji
SKLEP
O SEZNANITVI Z NAMERO IN POTRDITEV NAMERE O USKLADITVI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE ANKARAN ZA LETO 2021
1.
Občinski svet Občine Ankarana se seznanja in potrjuje namero, da se ob prvi spremembi Odloka o
spremembi odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021, ustanovi nova proračunska postavka 3187
– Pametna mesta in skupnosti in nov NRP OB-213-1821 – Pametna mesta in skupnosti, v skupni višini
5.000 EUR za leto 2021.
2.
Občinski svet Občine Ankaran daje pooblastilo županu za podpis izjave o uskladitvi NRP do vložitve
prvega zahtevka za izplačilo stroškov projekta.
3.
Občinski svet daje pooblastilo županu za podpis konzorcijske pogodbe med konzorcijskimi partnerji.
4.
Sklep velja takoj.

Gregor Strmčnik
ŽUPAN
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