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 26. maja 2022, sprejel naslednji
SKLEP
o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
za projekt »Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper«
I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Ureditev dodatnih
prostorov v kletni etaži OŠ Koper«, ki ga je izdelala Golea, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, maj 2022.
II.
Skupna vrednost investicije po stalnih in hkrati tekočih cenah znaša 468.877,95 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost).
Investitor objekta je Mestna občina Koper.
Izvedba del se bo izvajala od junija 2022 do avgusta 2022.
Planirana struktura virov financiranja investicije po stalnih in hkrati tekočih cenah v evrih z
vključenim davkom na dodano vrednost:
Vir financiranja
2022
Mestna občina Koper – lastna sredstva 468.877,95
Skupaj
468.877,95

SKUPAJ
468.877,95
468.877,95

III.
S tem sklepom se uskladi in dopolni Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025
z novim projektom OB050-22-0005 Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper.
Potrebna sredstva za izvedbo projekta se bodo zagotavljala v okviru sprejetega odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 na postavki 2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih
zavodih in energetske sanacije.
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IV.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 411-32/2022
Datum: 26. 5. 2022

ŽUPAN
Aleš Bržan

DOSTAVITI:
- Županu Mestne občine Koper,
- v.d. direktorici občinske uprave,
- Uradu za družbene dejavnosti,
- Uradu za finance in računovodstvo,
- Službi za investicije,
- Zbirki dokumentarnega gradiva.
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