Občinski svet – Consiglio comunale

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, 13/18 in 195/20 – odl. US),
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 22. julija 2021 sprejel naslednji
SKLEP
o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
»Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori«
1.
Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Zaščita ceste Župančičidolina Dragonje pred skalnimi podori«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000
Novo mesto, meseca julija 2021.
2.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 349.402,50 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost).
Investitor objekta je Mestna občina Koper.
Investicija se bo izvajala v letu 2022.
3.
Planirana struktura virov financiranja investicije po tekočih cenah v evrih:

Viri financiranja
Mestna občina Koper
Ministrstvo za okolje in prostor
Skupaj

2021
11.809,60 EUR

2022
Skupaj
93.432,17 EUR 105.241,77 EUR
244.160,73 EUR 244.160,73 EUR
11.809,60 EUR 337.592,90 EUR 349.402,50 EUR
4.

S tem sklepom se uskladi in dopolni evidenčni projekt OB050-21-0009 Zaščita ceste Župančičidolina Dragonje pred skalnimi podori na področju proračunske porabe 23 Intervencijski programi
in obveznosti, programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč, podprograma 23029001 Rezerva občine v Načrtu razvojnih programov Mestne občine
Koper za obdobje 2021 – 2024.
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Potrebna sredstva za izvedbo projekta v letih 2021 in 2022 se bodo zagotovila v okviru
oblikovanega proračunskega sklada oziroma rezerve za naravne nesreče na evidenčni postavki
247100 Rezerva občine - evidenčna knjiženja.
5.
S tem sklepom Občinski svet Mestne občine Koper pooblasti župana Mestne občine Koper za
potrditev sprememb investicijske dokumentacije za projekt »Zaščita ceste Župančiči-dolina
Dragonje pred skalnimi podori«.
6.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 351-135/2021
Datum: 22. 7. 2021

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Aleš Bržan

Vročiti:
 Županu Mestne občine Koper
 Direktorici občinske uprave
 Uradu za finance in računovodstvo,
 Službi za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje,
 Službi za investicije
 Službi za občinski svet in krajevne skupnosti
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