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Na podlagi 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.  11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  20. člena Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 

list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 

30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), je Občinski svet Mestne občine Koper na 

seji dne 19. oktobra 2017  sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

o potrditvi Študije izvedljivosti z investicijskim programom in analizo stroškov in 

koristi za projekt »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« 

 
1. 

 

Potrdi se Študija izvedljivosti z investicijskim programom in analizo stroškov in koristi za projekt 

»Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest, d.o.o., 

Partizanska cesta 30, 6210 Sežana, oktobra 2017.  

 

2. 

 

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.918.407,17 EUR (z vključenim davkom na dodano 

vrednost).  

 

Investitor objekta je Mestna občina Koper.  

Investicija se bo izvajala od decembra 2017 do vključno oktobra 2018. 

 

3. 

 

a) Planirana struktura virov financiranja investicije po tekočih cenah v evrih: 

 

Viri financiranja 2016 2017 2018 Skupaj 

Mestna občina Koper 50.854,85 125.294,00   2.742.258,32 2.918.407,17 

 

 

b) Mestna občina Koper se je s projektom »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru«, v 

juniju 2017 prijavila na »Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne 

naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«, št. 303-19/2017, z 

dne 26. 5. 2017, ki ga je objavil ZMOS v vlogi posredniškega organa. Projekt je bil potrjen. 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


Po pridobitvi sklepa o sofinanciranju iz mehanizma CTN je planirana struktura virov financiranja 

investicije v tekočih cenah v evrih naslednja: 

 

Viri financiranja 2016 2017 2018 Skupaj 

Mo Koper 50.854,85 125.294,00   2.242.258,32   2.418.407,17   

Mehanizem CTN 
 

0,00 500.000,00   500.000,00   

   - sredstva ESRR (80 %) 

 

0,00 400.000,00 400.000,00 

   - Proračun RS (20 %) 

 

0,00 100.000,00 100.000,00 

Skupaj 50.854,85 125.294,00   2.742.258,32 2.918.407,17 

 

 

4. 

 

S potrditvijo tega sklepa se odobri izvedba investicije.  

Obstoječi projekt OB050-15-0045 Ureditev parka ob Semedelski promenadi se v Načrtu razvojnih 

programov Mestne občine Koper za obdobje 2017-2020 ustrezno spremeni, skladno z investicijskim 

programom in točko a) tretjega člena tega sklepa. 

 

 

5. 

 

S tem sklepom Občinski svet Mestne občine Koper pooblasti župana Mestne občine Koper za 

potrditev morebitne novelacije oz. dopolnitve Študije izvedljivosti z investicijskim programom in 

analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« z 

morebitnimi dodatnimi zahtevami posredniških organov (ZMOS, MOP) in organa upravljanja 

(SVRK) v postopku neposredne potrditve operacije z mehanizmom CTN. 

 

 

6. 

 

Ta sklep velja takoj. 
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 ŽUPAN 

 Boris Popovič 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Županu Mestne občine Koper, 

- Direktorici občinske uprave, 

- Uradu za gospodarske javne službe in promet, 

- Uradu za družbene dejavnosti in razvoj, 

- Uradu za finance in računovodstvo, 

- Samostojni investicijski službi, 

- Arhivu.  

 


