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PRILOGA 8:  

OSNUTEK POGODBE O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE OMILITVENIH UKREPOV 
Z NAMENOM ZMANJŠANJA VPLIVOV EMISIJ IZ PRISTANIŠKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 

 
 
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, Koper  
ki jo zastopa župan Aleš Bržan, 
matična številka: 5874424 
ID za DDV: SI 40016803 
 
in  
 
PRIIMEK IN IME, naslov 
matična številka:  
davčna številka:  
(v nadaljevanju: izbrani upravičenec) 
   
skleneta naslednjo  
 

 

 

POGODBO  

O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE OMILITVENIH UKREPOV Z NAMENOM 
ZMANJŠANJA VPLIVOV EMISIJ IZ PRISTANIŠKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 

 

 

 

I. Ugotovitvene določbe 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata: 
- da je Mestna občina Koper izvedla javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje 

omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške 
dejavnosti za leto 2020, ki je bil objavljen dne x. x. 2020 na spletni strani Mestne občine Koper, 

- da je upravičenec vložil popolno vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih 
ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 
2020, za nepremičnino z ID znakom___________________________, 

- da je bila vloga iz prejšnje alinee obravnavana v skladu z razpisnimi pogoji, merili in kriteriji, 
določenimi v javnem razpisu iz prve alinee tega člena, 

- da X, Y. na podlagi pooblastila zastopa  še ostale upravičence iz vloge,  
- da se etažni lastniki ............ z investicijo strinjajo in so podali soglasje k investiciji ter podali izjavo o 

zagotovitvi plačila pripadajočega dela sredstev za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje 
omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške 
dejavnosti za leto 2020, ( v primeru sofinanciranja večstanovanjske stavbe v etažni lastnini),  

- da znašajo upravičeni stroški, dodeljeni izbranemu upravičencu na podlagi odločbe Komisije za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z 
namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 (v nadaljevanju: Komisija) 
_______ EUR z DDV oz. __________% investicije. Med upravičene stroške se šteje tudi pripadajoči DDV, ki 
si ga prijavitelj ne more odbiti.  
 
 
 
 



II. Predmet pogodbe 
 

2. člen 

Predmet te pogodbe je financiranje in dogovor o izvedbi omilitvenih ukrepov na nepremičnini z ID znakom 
________, ki se nahaja na območju izvajanja omilitvenih ukrepov in sicer: ______________(naštejejo se upravičeni 
ukrepi). 

 

III. Višina nepovratnih sredstev 
 

3. člen 

Višina nepovratnih sredstev je določena na podlagi odločbe Komisije in znaša _______EUR z DDV, to je ______% 
od upravičenih stroškov investicije. 
 

IV. Način izplačila 

4. člen 

Mestna občina Koper bo nepovratna sredstva za omilitvene ukrepe nakazala 30. dan od prejema  zahtevka 
za izplačilo, z vsemi zahtevanimi prilogami iz katerih izhaja realizacija investicije v skladu z razpisnimi 
pogoji, odločbo in to pogodbo na TRR izbranega upravičenca. 
 
Na podlagi overjenega soglasja k nameravani investiciji so upravičenci soglasni, da se nepovratna sredstva 
nakaže upravičencu TRR št. ___________ odprt pri _____________ ( velja v primeru financiranja večstanovanjske 
stavbe).  

 
V. Obveznosti izbranega upravičenca  

 
5. člen 

Izbrani upravičenci se zavežejo izvesti vse omilitvene ukrepe v skladu z razpisom. 

Izbrani upravičenci se zavežejo zagotoviti ustrezni nadzorni organ, ki je določen v skladu z Gradbenim 
zakonom ter po zaključku investicije pripraviti finančno poročilo. 

Po izvedbi omilitvenih ukrepov, izbrani upravičenec posreduje na Mestno občino Koper Zahtevek za 
izplačilo nepovratnih sredstev najkasneje do 9. novembra 2020, z vso zahtevano dokumentacijo, ki mora 
vsebovati poročilo pooblaščenega nadzornika s priloženimi računi in potrdili o plačilu izvedenih storitev 
(obvezno vsaj v višini lastnega deleža) ter fotografije o izvedenih omilitvenih ukrepih.  
 
Komisija bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke zahtevek pregledala in ugotovila dejanski 
znesek upravičenih stroškov ter končno višino nepovratnih sredstev za izbranega upravičenca.  
 
V primeru, da izbrani upravičenec ob vložitvi zahtevka ne predložil potrdil o plačilu izvedenih storitev v 
celoti, bo občina nepovratna sredstva v višini neplačanega dela izvedenih storitev (in skupaj največ do višine 
dodeljenih nepovratnih sredstev) na podlagi podatkov iz v zahtevku predloženih računov, nakazala 
neposredno na račun izvajalca del.  
 
Izbrani upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, če se ugotovi, da so bila dodeljena 
sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena, ali so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih 
podatkov, ali da je izbrani upravičenec kršil določila pogodbe. 
 

6. člen 

Mestna občina Koper lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanega zneska z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi v primerih: 



- če se naknadno ugotovi, da investicijska dela niso izvedena v skladu s pogoji in soglasjem Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije; 

- če se naknadno ugotovi, da sredstva niso bila porabljena skladno z namenom iz te pogodbe; 
- če prejemniki  kako drugače ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te pogodbe. 

 
V primeru, da komisija ugotovi, da se dela niso izvedla skladno s popisom del ter predpisi o varstvu kulturne 
dediščine, izbrani upravičenec izgubi pravico do nepovratnih sredstev. O izgubi pravice do nepovratnih 
sredstev se odloči s sklepom, zoper katerega je možna pritožba. 

 

VI. Protikorupcijska klavzula 

7. člen 

Pogodbene stranke izjavljajo, da so seznanjene z določilom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK-B, Ur. l. RS št. 69/2011) in se dogovorijo, da je pogodba nična v primeru, če kdorkoli v 
imenu ali na račun katerekoli pogodbene stranke predstavniku ali posredniku nasprotne stranke obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist z namenom pridobitve posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za katerokoli drugo 
ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali osebi, ki ravna za račun katerekoli pogodbene stranke, 
povzročena škoda ali je takšni osebi omogočena pridobitev nedovoljene koristi. 

 

VII. Končne določbe 
 

8. člen  

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo pogodbeni stranki rešujeta sporazumno. V kolikor sporazumna 
rešitev ni možna, je za spor pristojno sodišče v Kopru. 

9. člen 

Pogodbene stranke se o morebitnih dopolnitvah in spremembah pogodbe dogovorijo v obliki aneksov k 
osnovni pogodbi. 

Skrbnik pogodbe s strani Mestne občine Koper je _____________. 

10. člen 

Pogodba je sestavljena v ______________ enakih izvodih, vsak upravičenec prejme po en izvod pogodbe in dva 
izvoda pogodbe sta za Mestno občino Koper. 

 
 
 
 

Datum: Številka: 
Datum: 

IME IN PRIIMEK UPRAVIČENCA MESTNA OBČINA KOPER 
 Župan 
PODPIS Aleš Bržan 

         


