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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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  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, 39/08 in 33/18) je 

Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. julija 2018 sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Kolesarska in peš pot čez kanal 

Grande v Kopru« 

 

 

1.  

 

Potrdi se Investicijskega programa za projekt »Kolesarska in peš pot čez kanal Grande v 

Kopru« ki ga je izdelalo podjetje Situar d.o.o., Selo pri Robu 12, 1314 Rob, julija 2018.  

 

2.  

 

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 786.739,97 EUR (z vključenim davkom na dodano 

vrednost).  

 

Investitor objekta je Mestna občina Koper.  

Investicija se bo izvajala od septembra 2018 do vključno marca 2019. 

 

3.  

 

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

 

 

Viri financiranja 2018 2019 Skupaj 

Mestna občina Koper 176.576,00 EUR   610.163,97 EUR 786.739,97 EUR 

 

b) Mestna občina Koper je projekt »Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande« prijavila na 

Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z 

mehanizmom CTN (KS) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike 

za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in 

pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v 

vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 

območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 

urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. 

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


 

V primeru uspešne prijave in po pridobitvi Sklepa o sofinanciranju operacije, bo planirana 

struktura virov financiranja investicije v tekočih cenah sledeča:  

 

Vir/ Leto 2018 2019 SKUPAJ 

Mestna občina Koper 176.576,00 EUR 347.095,79 EUR 523.671,79 EUR 

CTN skupaj (85% 

upravičenih stroškov) 

 263.068,18 EUR  263.068,18 EUR 

      Kohezijska sredstva 

(85%) 

 223.607,95 EUR 223.607,95 EUR 

      Sredstva SLO udeležbe 

(15%) 

 39.460,23 EUR 39.460,23 EUR 

Skupaj vrednost 

investicije 

176.576,00 EUR 610.163,97 EUR 786.739,97 EUR 

 

4.  

 

S potrditvijo tega sklepa se odobri izvedba investicije.  

Obstoječi projekt OB050-17-0025 kolesarska in peš pot kanal Grande se v Načrtu razvojnih 

programov Mestne občine Koper za obdobje 2018-2021 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 Investicijskega programa za projekt »Kolesarska 

in pešpot čez Kanal Grande« 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. 

 

 

Št.: 371-205/2018                                       

Datum: 19.7.2018                                                            

 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  


