MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4, 110/11
- ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15
- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP , 96/15 - ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 –
ZIPRS1819), 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) ter 9. in 12. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2019 (Uradni list RS št. 11/19) je Občinski svet Mestne občine Koper na
seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji
SKLEP
o dopolnitvi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2019-2022 s
projektom Parkirna hiša P + R Sonce
1.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gradnja parkirne hiše
P+R Sonce, ki ga je izdelalo podjetje Situar d.o.o., Selo pri Robu 12, 1314 Rob, junij 2019
2.
Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 5.589.021,07 EUR brez DDV.
Investitor objekta je Mestna občina Koper.
Predvidena je izvedba projekta od julija 2019 do avgusta 2021.
Planirana struktura virov financiranja investicije po tekočih cenah v evrih brez DDV
Viri financiranja
Mestna občina
Koper

2019

2020

2021

Skupaj

36.282,32 € 1.729.119,96 € 3.823.618,79 €

5.589.021,07 €

Mestna občina Koper bo projekt »Gradnja parkirne hiše P+R Sonce« prijavila na Povabilo
ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN
v okviru »Operativnega programa za izvajanje 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''.
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V primeru uspešne prijave in po pridobitvi Sklepa o sofinanciranju operacije se bo spremenila
struktura virov financiranja investicije.
3.
Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2019-2022 se dopolni tako, da se
na osnovi priložene dokumentacije doda nov projekt kot sledi:
v okviru podprograma13029003 Urejanje cestnega prometa


projekt OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce
4.

Navedena dopolnitev predstavlja spremembe Načrta razvojnih programov Mestne občine
Koper za obdobje 2019-2022. Potrebna sredstva za izvedbo zgoraj navedenega projekta se bodo
zagotavljala v okviru sprejetega proračuna in Odloka o proračunu MOK za leto 2019.
5.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 351-450/2019
Datum: 11.7.2019
ŽUPAN
Aleš Bržan

Dostaviti:
- Županu Mestne občine Koper,
- v.d. Direktorice občinske uprave,
- Uradu za gospodarske javne službe in promet,
- Uradu za finance in računovodstvo,
- Samostojni investicijski službi,
- Arhivu

