Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga zastopa minister Jernej Vrtovec, Langusova
4, 1000 Ljubljana, matična številka 585414000, kot investitor
in
Mestna občina Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka
5874424000, kot sofinancer

skleneta
na podlagi 47. člena Zakona o cestah (Uradni list 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015 in
46/2018), 65. 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 in 13/18) in Zakona o javnem naročanju ZJN3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18),

SPORAZUM O SOFINANCIRANJU
št. 2431-21-000651/0
za sanacijo plazov ''Kubed'' na cesti R1-208/1059 Aver - Gračišče,
od km 6,520 do km 6,930

1. člen
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in Mestna občina Koper (v nadaljevanju stranki
sporazuma) uvodoma ugotavljata, da je izdelana projektna dokumentacija:


PZI - Sanacija plazov ''Kubed'' na cesti R1-208/1059 Aver - Gračišče, od km 6,520 do km
6,930, št. projekta 52-P-2016, april 2016, ki ga je izdelalo podjetje STABI d.o.o., Ulica Koroškega
bataljona 22, 1231 Ljubljana – Črnuče,
2. člen

Stranki sporazuma nadalje ugotavljata, da obsega predmetna sanacija plazu po podatkih iz projektne
dokumentacije naslednja dela:
2.a.
3.a.
3.b.
4.a.
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aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem,
podporne in ostale konstrukcije v sklopu sanacije plazu,
prestavitev fekalnega kolektorja,
nadzor nad izvedbo gradbenih del.
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3. člen
Glede na ugotovitve iz 2. člena tega sporazuma stranki sporazuma soglašata, da prevzemata vsaka svoj
sofinancerski delež (z DDV) kot je razvidno iz tabele:
DELEŽI sofinanciranja Sanacije plazov ''Kubed'' na cesti R1-208/1059 Aver Mestna Občina Koper
Postavka
ocena EUR
%
2 ZEMLJIŠKO - PRAVNE ZADEVE
2a Aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o
skupaj 2:
3 GRADNJA
3a
Podporne in ostale konstrukcije v sklopu sanacije plazu
3b
Prestavitev fekalnega kolektorja
105.265,51 €
100,00%
skupaj 3:
105.265,51 €
6,52%
4 NADZOR NA IZVEDBO GRADBENIH DEL
4a
Nadzor nad izvedbo gradbenih del (5%)
skupaj 4:
SKUPAJ: 105.265,51 €
6,15%

Gračišče, od km 6,520 do km 6,930
Direkcija RS za infrastrukturo
skupaj
ocena EUR
%
ocena EUR
20.000,00 €
20.000,00 €
1.510.187,96 €

100,00%
100,00%

20.000,00 €
20.000,00 €

1.510.187,96 €

100,00% 1.510.187,96 €
105.265,51 €
93,48% 1.615.453,46 €

75.509,40 €
75.509,40 €
1.605.697,35 €

100,00%
75.509,40 €
100,00%
75.509,40 €
93,85% 1.710.962,86 €

Opombe:


Vrednost z DDV za gradnjo je prevzeta iz projektantskega predračuna.



Razmejitev stroškov za gradnjo med Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Koper je
določena v projektni dokumentaciji in izdelana po tem, kaj predviden ukrep predvideva. Za del
ukrepa, ki obdeluje območje cestnega telesa in brežine pod cesto je predviden investitor
Direkcija RS za infrastrukturo, za del ukrepa, ki obdeluje dela na prestavitvi fekalnega kolektorja
pa Mestna občina Koper.

4. člen
V primeru, da bi se v teku gradnje pokazala potreba po eventualni obnovi, prestavitvi ali novogradnji
katerekoli druge komunalne naprave, ki je v upravljanju Mestne občine Koper, prevzame breme
njenega financiranja v celoti Mestna občina Koper.
5. člen
Rok začetka in dokončanja investicijskih del bo določen glede na finančne možnosti proračuna
Republike Slovenije in sicer Ministrstva za infrastrukturo in proračuna Mestne občine Koper.
6. člen
Gradbena dela bodo oddana v izvedbo skladno z Zakonom o javnem naročanju, postopek oddaje
javnega naročila bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo.
Dejanske vrednosti posameznih del bodo določene na osnovi predračuna iz ponudbe izbranega
izvajalca. Za razpisana dela se z izbranim izvajalcem sklene tripartitna pogodba, s katero se bo skladno
s pogodbenim predračunom in lokacijami, ki jih stranki sporazuma financirata določil dejanski delež
financiranja obeh strank sporazuma.
Stranki sporazuma se s podpisom tega sporazuma obvežeta, da bosta za izvedbo gradbenih del
podpisali tripartitno pogodbo.
7. člen
Morebitna dodatna dela bodo obračunana v skladu z razdelilnikom iz 3. člena tega sporazuma, če to
ne bo drugače določeno.
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8. člen
Stranki sporazuma se dogovorita, da bosta zagotovili inženirja za nadzor nad gradnjo vsak v svojem
delu, določenim v tem sporazumu.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem sporazuma opravljata stranki sporazuma preko svojih odgovornih
predstavnikov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo določa za odgovorno
osebo:
go. Karmen Cian.
Mestna občina Koper določa za odgovorno osebo:
g. Rafa Klinarja
10. člen
V skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07 z dne 6. 6. 2007
– čl. 167) je sofinancer dolžan mesečno poročati finančni službi Direkcije RS za infrastrukturo o
izvedenih plačilih po pogodbah, sklenjenih na osnovi tega sporazuma.
11. člen
Po končani izvedbi Sanacija plazov ''Kubed'' stranki sporazuma, Republika Slovenija, Ministrstvo za
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Koper, prevzameta objekte na območju
posega v upravljanje in vzdrževanje, vsak na svojem delu.
12. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z realizacijo tega sporazuma, bosta stranki sporazuma reševali
z medsebojnim dogovorom. V primeru, da spora ne bo možno rešiti, lahko vsaka stranka sporazuma
sproži postopek pri pristojnem sodišču v Ljubljani.
13. člen
Sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma.
Sporazum je sklenjen pod odložnim pogojem potrditve na občinskem svetu Mestne občine Koper in
uvrstitve projekta v načrt razvojnih programov
14. člen
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla,


za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,



za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
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Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski
član:

udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu.
15. člen
Ta sporazum je napisan v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po tri izvode.

Podpisano dne......................

Podpisano dne......................

Mestna občina Koper

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
po pooblastilu ministra
št. 020-5/2020/33 z dne 30.4.2020

Župan
Aleš Bržan

Aleš Mihelič
Državni sekretar
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