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V skladu s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), ter 1. odstavkom 91. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradne objave št. 50/2015) je odbor na svoji 2. dopisni 

seji, ki je bila 9. 4. 2021, med 10. in 15. uro sprejel 

 

MNENJE 

k predlogu o nameri o uskladitvi odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021  

 
1.  

Odbor se je seznanil z 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.  

Odbor se je seznanil s pooblastilom županu za podpis izjave o uskladitvi NRP do vložitve prvega zahtevka za 

izplačilo stroškov projekta. 

3.  

Odbor se je seznanil s pooblastilom županu za podpis konzorcijske pogodbe med konzorcijskimi partnerji. 

4.  

Odbor podaja pozitivno mnenje k nameri in pozitivno mnenje k pooblastilu župana ter jih predlaga občinskemu 

svet v sprejem. 

 

Obrazložitev: 

Skladno s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 

sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Skladno s 1. odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran komisije in odbori sveta v okviru 

svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz 

pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Odbor se je na 2. dopisni seji odbora seznanil z naslovnim predlogom ter podal mnenje kot sledi v izreku. 
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