Občinski svet - Consiglio comunale

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1 in 30/18) 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 14. novembra 2019 sprejel

ODLOK
o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov
z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo cilji, območje izvajanje ukrepov, upravičenci, pogoji, postopek in druga
vprašanja vezana na dodelitev proračunskih sredstev, zaradi izvajanja omilitvenih ukrepov z namenom
zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Izbran upravičenec je upravičenec, ki mu je dodeljena pravica do nepovratnih sredstev v
upravičeno investicijo.
2. Izpostavljeni deli mesta so tista območja mesta, ki so zaradi danosti dovzetnejši na vplive kakor
tudi pod bolj intenzivnimi vplivi emisij iz pristaniške dejavnosti.
3. Mešana komisija je štiričlanski posvetovalni organ, sestavljen iz dveh predstavnikov Mestne
občine Koper, ki jih imenuje župan s sklepom, in dveh predstavnikov, ki jih imenuje
koncesionar pristanišča Koper.
4. Omilitveni ukrep vsebuje kombinacijo uporabe sredstev in načinov, ki v čim popolnejši meri
odpravljajo posledice kakršnihkoli pomembnih emisij na okolje, varstvo človekovega zdravja
in kulturne dediščine, kot so: izboljšanje zvočne izolacije stavbe, vgradnja novega stavbnega
pohištva in dela na ovoju stavbe, vgradnja sistemov prezračevanja, ter ostali ukrepi, s katerimi
je mogoče zmanjšati vplive emisij iz pristaniške dejavnosti.
5. Upravičena investicija je tista investicija, ki vključuje omilitvene ukrepe, predvidene s tem
odlokom.
3. člen
(cilji odloka)
Cilji odloka so, da se z izvajanjem omilitvenih ukrepov doseže:
1. zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje,
2. vzpostavitev ravnovesja med razvojem in širjenjem dejavnosti pristanišča,
3. kakovostnejše bivanje in življenje občanov v izpostavljenih delih mesta Koper.
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4. člen
(območje izvajanja ukrepov)
(1) Območje izvajanja ukrepov je geografsko določeno območje, izdelano z natančnostjo, ki omogoča
identifikacijo stavb in je prikazano v grafični prilogi tega odloka.
(2) Območje izvajanja ukrepov se deli na tri podobmočja, ki se prikažejo kot najožje območje, ožje
območje in širše območje ter je bilo določeno na podlagi strokovnih meril, ki veljajo za vpliv
emisij.
5. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do dodelitve nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev po tem odloku (v
nadaljevanju: upravičenci) so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju izvajanja
ukrepov. Več upravičencev lahko kandidira za en objekt kot skupno investicijo.
(2) Upravičenec je tudi lastnik ali solastnik etaže v večstanovanjski stavbi, kadar se omilitveni ukrep
izvaja za zmanjšanje vplivov na posamezen etažni del.
II. DOLOČITEV IN UPORABA SREDSTEV
6. člen
(določitev višine nepovratnih sredstev)
(1) Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov se določi s proračunom občine za
posamezno proračunsko leto in ne more biti nižja od višine sredstev prejetih kot namenska donacija
za izvajanje omilitvenih ukrepov.
(2) Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov, ki jih lahko pridobi upravičenec
znaša najmanj petdeset odstotkov (50 %) upravičenih stroškov investicije.
(3) Sredstva, dodeljena na podlagi tega odloka so namenska in se lahko porabijo samo za namene,
določene s tem odlokom, razpisom in pogodbo.
7. člen
(merila za dodelitev nepovratnih sredstev)
(1) Pravico do nepovratnih sredstev po tem odloku, za upravičeno investicijo, pridobi upravičenec, ki
na podlagi objavljenega javnega razpisa pravočasno odda popolno vlogo in poleg izpolnjevanja
pogojev za obravnavo vloge, je na podlagi meril uvrščen med izbrane upravičence.
(2) Merila za dodelitev sredstev se določijo v javnem razpisu. Pri oblikovanju meril sodeluje mešana
komisija, ki merila razpisa potrdi.
(3) V primeru, da je v okviru javnega razpisa več upravičencev, ki dosežejo enako število točk na
zadnjem mestu in bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, pa bi s priznanjem pravice do
nepovratnih sredstev bila presežena sredstva določena v skladu s 1. odstavkom prejšnjega člena,
imajo prednost upravičenci, ki so prej podali popolno vlogo.
(4) Če se upravičena investicija po tem odloku financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih
sredstev, skupna vrednost prejemkov iz vseh javnih virov ne sme preseči 100 % vrednosti
upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost iz vseh javnih virov

presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se nepovratna sredstva po tem odloku
zniža na način, da doseže 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
8. člen
(pogoji za sodelovanje)
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov, ki
izpolnjujejo pravno-formalne pogoje razpisa in imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine
Koper.
9. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo pri delih na objektu za izvajanje omilitvenih ukrepov in
zajemajo:
 gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
 stroške projektne dokumentacije in
 drugi stroški skladno z razpisom.
10. člen
(upravičene investicije za splošno rabo)
Župan sme s sklepom del sredstev, ki so določena v skladu s 1. odstavkom 6. člena in so v tekočem letu
ostala nerazporejena, nameniti za upravičene investicije namenjene splošni rabi, ki imajo učinek
omilitvenega ukrepa. Pred sprejemom navedenega sklepa pridobi župan soglasje plačnika namenske
donacije.

III. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK
11. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Koper. V javnem razpisu se določi najmanj:
 naziv in sedež občine,
 pravna podlaga za izvedbo razpisa,
 predmet javnega razpisa,
 pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
 višino sredstev, ki so na razpolago v okviru razpisa,
 merila za dodelitev sredstev,
 rok, način in naslov za vložitev vlog,
 datum odpiranja vlog,
 rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
 kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo,
 izjavo, da se investicija po tem odloku ne financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih
sredstev ali odločba oziroma sklep, iz katerega je razvidno, koliko se investicija po tem
odloku financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev,
 druge potrebne podatke in pogoje.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da upravičenec lahko odda
popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vse pogoje, ki jih mora upravičenec izpolnjevati, da se uvrsti
v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
 navedba številke in datuma javnega razpisa,







opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti kot dokazilo, da je
upravičen do sredstev,
navedba o tem, kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper posamični
upravni akt,
vzorec pogodbe,
obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
12. člen
(vloga)

Upravičenci se na javni razpis prijavijo s pravočasno vlogo, ki se vloži na Mestni občini Koper. Vloga
je formalno popolna, če poleg zahtev, ki jih določa zakon o splošnem upravnem postopku za popolno
vlogo, vsebuje še vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
13. člen
(vodenje postopka)
Postopek javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev vodi organizacijska
enota občinske uprave Mestne občine Koper, pristojna za prostor (v nadaljevanju: organizacijska enota)
v sodelovanju s štiričlansko mešano komisijo.
14. člen
(obravnava vlog)
(1) Po poteku roka, določenega z javnim razpisom za zbiranje vlog, se izvedeta odpiranje vlog in
pregled popolnosti vlog.
(2) Upravičence, katerih vloge na razpis niso popolne, Mestna občina Koper pisno pozove k dopolnitvi
vloge. V kolikor se vloga v opredeljenem roku ne dopolni skladno s pozivom, se le-ta zavrže.
(3) Popolne vloge bodo obravnavane v skladu z merili za dodelitev sredstev. Na podlagi meril se vloge
točkuje in izdela seznam, v katerem se razvrsti upravičence po vrstnem redu glede na pridobljene
točke. Upoštevajoč seznam in višino sredstev se pripravi predlog dodelitve in razdelitve
razpoložljivih sredstev med upravičence.
(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka organizacijska enota izda posamični upravni akt o
dodelitvi nepovratnih sredstev izbranim upravičencem. V izreku se določi tudi:
 višino dodeljenih nepovratnih sredstev, izraženo v odstotkih od vrednosti investicije,
 rok za sklenitev pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev med Mestno občino Koper in
izbranim upravičencem, ki se določi kot 30 dnevni rok po pravnomočnosti posamičnega
upravnega akta, z opozorilom, da v primeru prekoračitve roka izgubi pravico do dodelitve
nepovratnih sredstev,
 rok do katerega je potrebno izvesti investicijo in predložiti dokazila o realizaciji investicije.

IV. SKLENITEV POGODBE
IN NADZOR NAD PORABO
15. člen
(pogodba)
Mestna občina Koper in izbrani upravičenec v roku določenim s posamičnim upravnim aktom, skleneta
pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki vsebuje:












navedbo pogodbenih strank,
namen dodelitve sredstev,
višino dodeljenih sredstev,
navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija investicije,
rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje,
razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
določilo o obveznosti izbranega upravičenca do hrambe dokumentacije,
obveznost izbranega upravičenca, da bo omogočil in dopustil Mestni občini Koper vpogled v
dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev,
izjavo izbranega upravičenca, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo,
način nadzora nad namensko porabo sredstev.

Če izbrani upravičenec ne predloži podpisane pogodbe v roku določenim s posamičnim upravnim
aktom, izgubi pravico o dodelitvi nepovratnih sredstev.
16. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb spremlja in preverja pristojna organizacijska enota
občinske uprave.
(2) Mestna občina Koper lahko od izbranega upravičenca kadarkoli zahteva dokazila in podatke, ki so
potrebni za ocenjevanje investicije in preverjanja namenske porabe sredstev.
17. člen
(nakazilo in vračilo sredstev)
(1) Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo izbrani
upravičenci na Mestno občino Koper zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami,
iz katerih izhaja realizacija investicije. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z
veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
(2) 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,
 da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
 da je izbrani upravičenec kršil določbe pogodbe.
(3) O vračilu sredstev se odloči v upravnem postopku.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(spremljanje učinkov)
Izvajanje ukrepov, predvidenih s tem odlokom in njihovih učinkov bo pregledano ob vsakokratni
pripravi programa varstva okolja.

19. člen
(sprememba okoliščin)
Izbrani upravičenci so dolžni Mestno občino Koper obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale
na upravičenost do prejema sredstev po tem odloku.
20. člen
(veljavnost)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 354-195/2018
Koper, 14. novembra 2019

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Aleš Bržan

