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VLOGA  

za prijavo na razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z 
namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti   

za leto 2020 
 
 

 (obrazec 1) 

 

 

I. PODATKI O VLAGATELJU (UPRAVIČENCU) 

 

PRIIMEK in IME oz. naziv vlagatelja (upravičenca)____________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča ____________________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka_________________________Mobitel______________________________________________________________________ 

Naslov začasnega prebivališča __________________________________________________________________________________________ 

Pooblaščena oseba vlagatelja za vlogo__________________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba vlagatelja______________________________________________________________________________________________ 

 

II. PODATKI O LASTNIŠTVU NEPREMIČNINE 

 

Nepremičnina (stavba, del stavbe, zemljišče), ki je predmet izvajanja omilitvenih ukrepov je v lasti 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ali solasti  (navesti je potrebno število lastnikov oziroma solastnikov). 

Solastniki so*: 

1. ______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________ 

 

*Po potrebi ustrezno razširiti.  

 

III. PODATKI O NEPREMIČNINI 

Nepremičnina (stavba, del stavbe, zemljišče), ki bo predmet izvajanja omilitvenih ukrepov z namenom 
zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 se nahaja na lokaciji (točen naslov, 
identifikacijsko oznako nepremičnine -  katastrska občina, parcelna številka, številka stavbe, številka 
posameznega dela stavbe): 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________.  
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Območje izvajanja omilitvenih ukrepov, ki je opredeljeno z Odlokom o dodeljevanju nepovratnih sredstev za 
izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, 
št.70/19) in se deli na tri podobmočja (grafični prikaz v informativni prilogi 1) (OBKROŽITI): 
 

a. najožje območje 
b. ožje območje 
c. širše območje. 

 

Načrtovani omilitveni ukrep obsega (OBKROŽITI ENEGA ALI VEČ UKREPOV):  

a. zamenjava stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom 
b. izvedba novega fasadnega ometa 
c. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije 
d. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka 
e. namestitev klimatske naprave 
f. posaditev ustreznih sredozemskih grmovnic in dreves. 

 

Nepremičnina (stavba, del stavbe, zemljišče), na katerem se načrtuje omiltveni ukrep se nahaja na območju 
razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena - historično mestno jedro Kopra (EŠD 235) (Odlok o 
razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 
98/07) (OBKROŽITI): 
 

a. da 
b. ne 

 
Omilitveni ukrep se izvaja na stavbi kot celoti ali na posameznemu delu stavbe (OBKROŽITI): 
 

a. zamenjava stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom 
- na stavbi kot celoti  
- na posameznemu delu stavbe 
b. izvedba novega fasadnega ometa 
- na stavbi kot celoti  
- na posameznemu delu stavbe 
c. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije 
- na stavbi kot celoti  
- na posameznemu delu stavbe 
d. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka 
- na stavbi kot celoti  
- na posameznemu delu stavbe 
e. namestitev klimatske naprave 
- na stavbi kot celoti  
- na posameznemu delu stavbe 
f. posaditev ustreznih sredozemskih grmovnic in dreves 
- na pripadajočem zemljišču stanovanjske stavbe  

 
Pomen omilitvenih ukrepov z vidika celovitosti (OBKROŽITI): 

a. izboljšanje razmer v posamezni stanovanjski enoti večstanovanjske stavbe   
b. izboljšanje razmer  v enostanovanjski stavbi 
c. izboljšanje razmer v vseh stanovanjskih enotah večstanovanjske stavbe 

 

Pomen omilitvenih ukrepov z vidika celovitosti (OBKROŽITI): 

a. izboljšanje razmer v odprtem zasebnem prostoru (dvorišče, vrt) 
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IV. PRILOGE K VLOGI  

Izpolnjeni vlogi za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z 
namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 je potrebno priložiti vse 
zahtevane priloge. 
 
Priloge:  
1. Fotografije trenutnega stanja stavbe (priloga 1). 
2. Soglasje k nameravani investiciji in izjavo lastnika o zagotovitvi plačila preostalih lastnih sredstev 
potrebnih za upravičeno investicijo in sicer vsakega lastnika stavbe oz. vseh lastnikov posameznih delov 
stavbe, v kolikor jih je več (priloga 2).  
3. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne 
enote Piran za posege, ki se izvajajo na območju varstva kulturne dediščine (razglašen kulturni spomenik - 
historično mestno jedro Kopra, EŠD 235)  (priloga 3). 
4. Kopijo popisa del za izvedbo omilitvenih ukrepov (priloga 4). 
5. Pooblastilo upravnika stavbe in ustrezno kopijo pogodbe o upravljanju, če se na razpis prijavlja upravnik 
v imenu solastnikov stavbe, oziroma pooblastilo drugih lastnikov prijavitelju v primeru, da hiša nima upravnika 
in se prijavlja na razpis eden od lastnikov (upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba (priloga 5). 
6. Izjavo, da se investicija ne sofinancira iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev oziroma priložijo 
odločbo oziroma sklep, iz katerega je razvidno, koliko se investicija po tem odloku financira tudi iz drugih 
nepovratnih virov iz javnih sredstev (priloga 6). 
7. Kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč 
oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka v primeru, ko upravičenec dokazuje status socialno šibkega 
občana (priloga 7). 
8. Parafiran osnutek  pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom 
zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 (priloga 8). 
 
Upravičenec dovoljuje Mestni občini Koper, da vse podatke navedene v vlogi preveri pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov.  
 
Podpisnik vloge - upravičenec se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi lahko vplivale na upravičenost do 
dodelitve nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja 
vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020, sporočil-a v roku 15 dni od nastale spremembe. 
 
 

 

 

Kraj:___________________, datum _____________ 

 

 Podpis upravičenca-ke: 

 ___________________________ 
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V. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Upravičenci, ki se bodo prijavili na razpis, posredujejo osebne podatke, ki jih občina obdeluje za namen izvedbe 
postopka in obravnavo posameznih vlog. V primeru, da bo posamezniku odobrena vloga, se bodo zbrali in 
obdelovali tudi osebni podatki za namen sklenitve in izvedbe pogodbe.  
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:  
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 05 6646 
228, obcina@koper.si. 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o. 
varstvopodatkov@koper.si, telefon 05 6646 207. 
Vrsta osebnih podatkov za namen izvedbe razpisa (prijava): PRIIMEK in IME oz. naziv upravičenca, naslov 
stalnega prebivališča, telefonska številka, naslov začasnega prebivališča, ime pooblaščene osebe upravičenca 
za vlogo, ime odgovorne osebe ter podatke o nepremičnini. Dodatno se bodo za namen sklenitve pogodbe za 
izbrane upravičenca zbirali in obdelovali še naslednji osebni podatki: EMŠO in davčna številka.  
Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev oz. obravnava vloge 
za pridobitev finančnih sredstev in sklenitev  ter izvedba pogodbe (v primeru upravičene investicije).  
Pravna podlaga:  6.1. c (GDPR), Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z 
namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št.70/19), Odlok o proračunu 
Mestne občine Koper za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in 6.1.b (GDPR) v primeru, ko je vloga odobrena 
in se z izbranim upravičencem sklene pogodba.  
Obdobje hrambe: 10 let.  
Zunanji uporabniki: /.  
Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena 
obveznost: DA, gre za zakonsko obveznost, brez navedenih osebnih podatkov obravnava vloge ni možna.  
Avtomatizirano sprejemanje odločitev: NE.  
Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU): NE.  
Obstoj pravic posameznikov: Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka 
ali izbrisa (omejeno), omejitve obdelave podatkov ali do ugovora. Pravice uveljavlja preko kontaktnega naslova 
varstvopodatkov@koper.si. 
Možnost vložitve pritožbe: Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski 
pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 


