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Na podlagi 23. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB, 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 27. januarja 2022 sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt 
»Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa« 

 
I.  

 
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Nakup e-vozil za izvajanje 
mestnega avtobusnega prometa«, januar 2022, ki ga je izdelal Urad za gospodarske javne službe, 
okolje in promet Mestne občine Koper.  
 

II.  
 
Vrednost projekta brez vključenega DDV znaša 508.900,00 EUR. Sredstva so zagotovljena z 
naslednjo dinamiko financiranja v evrih: 
 
Elementi financiranja Viri financiranja 2022 

v EUR 
2023 
v EUR 

Skupaj 

 
Investicijska 
dokumentacija 

 
Mestna občina Koper 
 2.000,00  2.000,00 

 
Nakup vozil  

 
  

 

80 % Eko sklad  405.520,00 405.520,00 
17,3 % Mestna občina Koper  87.803,26 87.803,26 
2,7 % MULTI-E  13.576,74 13.576,74 
100 %   506.900,00 506.900,00 
     
SKUPAJ brez DDV  2.000,00 506.900,00 508.900,00 
DDV  440,00 111.518,00 111.958,00 
Skupaj z DDV  2.440,00 618.418,00 620.858,00 

 

III. 
 

S sprejetjem tega sklepa se dopolni in spremeni Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 
za obdobje 2022-2025 tako, da se v okviru podprograma 13029003-Urejanje cestnega prometa 
doda nov projekt  OB050-22-0001 Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa. 
Potrebna sredstva za finančno realizacijo navedenega projekta v letu 2022 se zagotavljajo  
skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022. 
 

 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501
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IV. 
 
S tem sklepom Občinski svet Mestne občine Koper pooblasti župana Mestne občine Koper za 
morebitne uskladitve DIIP-a in za potrditev Investicijskega programa in vse morebitne uskladitve 
oziroma novelacije za projekt »Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa«. 
 
 

V. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 

Številka: 371-30/2022 ŽUPAN 
Datum: 27. 1. 2022 Aleš Bržan 

 
 
 
 
VROČITI: 
 Županu Mestne občine Koper, 
 Direktorici občinske uprave, 
 Uradu za finance in računovodstvo, 
 Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, 
 Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet, 
 Arhivu. 
 


