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MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
Občinski svet - Consiglio comunale 
 
 
ZADEVA:  OBVESTILO O SPREMEMBI PREDLOGA SKLEPA TER INVESTCIJSKEGA 

PROGRAMA ZA PROJEKT »PARKIRNA HIŠA P+R SONCE« 
 
V prilogi vam posredujemo spremenjeno besedilo Predloga sklepa o potrditvi Investicijskega 
programa ter Investicijskega programa za projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« (v nadaljevanju: IP). 
 
Na osnovi ponovne proučitve vsebine IP-ja in v skladu z razpravami, ki so potekale v okviru 
koordinacije občinskih svetnikov, Odbora za finance in gospodarstvo ter občinskih strokovnih služb, 
se je predviden projekt v IP-ju prilagodilo na način, da se naslednjih vsebin projekta ne bo izvedlo, in 
sicer: 
- ureditev urbane opreme na strehi in na terenu, 
- tlakovanje trga z izjemo deleža ob dostopih do vhodov, 
- zmanjšanje površine fasade strešne etaže, 
- postavitev javne razsvetljave na trgu, 
- ureditev zunanjega stopnišča s toboganom.  
 
Projekt omogoča, da se navedene vsebine investicije izvede naknadno. 
 
Na podlagi tega se je v IP-ju korigiralo poglavje 5. Tehnično-tehnološki del, v katerem se je prilagodilo 
opis projekta in skladno z navedenim popravilo ocenjeno vrednost, ki se nanaša predvsem na poglavje 
7 ter ostale tabele, v katerih je navedena investicijska vrednost projekta.  
 
Vrednost projekta po tekočih cenah po novi oceni znaša 6.122.628,94 EUR za investicijo, skupaj z 
dokumentacijo in nadzorom pa 6.581.609,59 EUR brez DDV. 
 
V novem predlogu sklepa smo popravili vrednost investicije, ki je v skladu z dopolnjenim IP. Ostala 
vsebina sklepa ostaja nespremenjena.  
 
Ker se besedilo predloga sklepa o potrditvi Investicijskega programa ter besedilo Investicijskega 
programa za projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« zato na več mestih spreminja, smo pripravili nov 
predlog besedila Predloga sklepa in Investicijskega programa. 
 
GRADIVO:   

- Predlog sklepa          
- Obrazložitev  
- Investicijski program                                                            
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