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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 19. januarja 2023, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na 
povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije« 

 
1. 
 

Potrdi se investicijski program »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni 
občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije«, ki ga je izdelalo podjetje  Espri d.o.o., Novi trg 
11, 8000 Novo mesto, meseca januarja 2023. 
 

2. 
 

Vrednost investicije v stalnih in hkrati tekočih cenah znaša 977.018,70 EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost).  
 
Investitor je Mestna občina Koper. 
Investicija se bo izvajala do leta 2024. 

 
Viri financiranja vseh stroškov investicije po letih v stalnih in hkrati tekočih cenah v evrih: 
 

Postavka 2022 2023 2024 Skupaj Delež 

Mestna občina Koper – lastna 
sredstva 

1.159,00 303.871,50 671.988,20 977.018,70 100,00% 

Skupaj z DDV 1.159,00 303.871,50 671.988,20 977.018,70 100,00% 

 
3. 

 
Obstoječi projekt OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni 
občini Koper se v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2022-2025 
ustrezno uskladi, skladno z investicijskim programom in drugo točko tega sklepa. 
 
Potrebna sredstva za izvedbo projekta v letih 2022 in 2023 se bodo zagotavljala v okviru 
sprejetega odloka o proračunu za leto 2022 na postavki 2619 Druge naloge vzdrževanja 
komunalne infrastrukture. 
 
S tem sklepom Občinski svet Mestne občine Koper pooblasti župana Mestne občine Koper za 
potrditev morebitne uskladitve oziroma novelacije Investicijskega programa »Izboljšanje 
poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne 
dokumentacije«. 
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4. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Številka: 843-9/2022  MESTNA OBČINA KOPER 
Datum: 19. 1. 2023    ŽUPAN 
  Aleš Bržan 

 
 
 
 
Vročiti: 
- Uradu za finance in računovodstvo, 
- Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet, 
- Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine, 
- Medobčinski upravi Istre.  
 
  


