Naziv in sedež naročnika:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

PRIJAVA
NA RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV
V OBČINI VELIKE LAŠČE
V LETU 2018
(Razpis: Trobla št. 2/2018 z dne 21. marec 2018)

Prijavna dokumentacija:
1. Prijava
2. Izjava
3. Izjava
4. Soglasje
5. Vzorec pogodbe
6. Poročilo
7. Zahtevek

Številka: 6220-0001/2018-1
Velike Lašče, 21. marec 2018

Razpis – SAKRALNI OBJEKTI - 2018

PRIJAVA
na javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Velike Lašče
v letu 2018
1. NAZIV PROJEKTA - OBNOVA SAKRALNEGA OBJEKTA:
…………………………………………………………………………………………...
2. PRIJAVITELJ (lastnik, solastnik ali upravljavec objekta):
Ime, priimek ali naziv:

……….…………………………………………………..

Naslov:

…………………………………………………………...

Davčna številka:

……………………………………………………………

Telefonska številka:

……………………………………………………………

E-pošta:

...………………………………………………………….

Transakcijski račun (TRR): ……………………………., odprt pri banki: ………..….

3. PODATKI O OBJEKTU:
Objekt:

………….………………………………………………...

Evidenčna številka spomenika (EŠD):

……………………………………………

Objekt je razglašen kot spomenik lokalnega pomena (obkrožite):
Lokacija objekta:

DA

NE

……………………………………………………………

Parc.št.: ……………………………, katastrska občina: …….…………………………

4. OPIS TRENUTNEGA STANJA OBJEKTA:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. OPIS NAČRTOVANIH DEL:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Dela bodo zaključena do ……………………………………………………………..
6. PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE (z DDV):
Specifikacija posameznih del

………………... EUR
EUR

Skupaj

Viri sredstev za investicijo
Specifikacija prihodkov

EUR

%

Lastna sredstva
Pričakovan delež sofinanciranja občine
Velike Lašče

(*do 50%)

Drugi viri (navesti kateri)

Skupaj
*Prijavitelj lahko pridobi s strani Občine Velike Lašče največ do 50 % sofinanciranja
upravičenih stroškov, pri čemer je DDV upravičen strošek.
7. OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI (priloženo - obkrožite):
Priloga: Projektni pogoji ZVKDS (v kolikor je objekt razglašen ali vpisan v register)
DA
NE
Priloga: Slikovno gradivo – trenutno stanje objekta, predvidenega za prenovo
DA
NE
Priloga: Predračun za predvidena dela
DA
NE
Priloga: Izjava o točnosti podatkov (obrazec A)
DA
NE
Priloga: Izjava o skladnosti s predpisi (obrazec B)
DA
NE
Priloga: Soglasje solastnika (obrazec C)
DA
NE
Priloga: Vzorec pogodbe (obrazec D)
DA
NE
Kraj in datum:

Podpis prijavitelja:

………………………….

.…………………………………
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Obrazec A – izjava

Ime, priimek ali naziv prijavitelja
………………………………..…

Naslov prijavitelja
………………………………..

IZJAVA, DA SO V PRIJAVI NAVEDNI PODATKI TOČNI

Prijavitelj izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni ter da se strinja s
preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. Hkrati izjavlja, da sprejema
vse razpisne pogoje tega javnega razpisa in hkrati dovoljuje Občini Velike Lašče, da preveri
resničnost navedenih podatkov v uradnih evidencah.

Kraj in datum:

Podpis prijavitelja:

…….………………………….

…………………………………
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Obrazec B – izjava

Ime, priimek ali naziv prijavitelja
………………………………..…

Naslov prijavitelja
…………………………………..

IZJAVA, DA BODO DELA IZVEDENA V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI

Prijavitelj izjavlja, da bodo prijavljena dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne dediščine.

Kraj in datum:

Podpis prijavitelja:

…….………………………….

…………………………………
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Obrazec C – soglasje

Ime, priimek ali naziv prijavitelja
……………………….…………

Naslov prijavitelja
…………………………..……..

SOGLASJE
SOLASTNIKA K POSEGOM NA OBJEKTU
………………………………….(ime, priimek solastnika ali soupravljavca objekta oz. naziv),
………………………………………………………………………………………….(naslov),
soglašam z načrtovanimi gradbenimi posegi (vzdrževalna in obnovitvena dela) na objektu
…………………………………………………….. (navesti ime objekta) ………………EŠD,
ki jih bo izvajal ……………………………………..v letu 2018.
Soglasje je sestavni del prijave na javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v
Občini Velike Lašče v letu 2018.
Opomba: Če je več lastnikov ali solastnikov, predlagatelj predloži soglasje za vsakega
lastnika ali solastnika posebej.

Kraj in datum:

Podpis solastnika ali soupravljavca:

…….………………………….

…………………………………
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Obrazec D – vzorec pogodbe

Pogodbeni stranki:
Sofinancer:

OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, Velike Lašče,
ki jo zastopa župan Anton Zakrajšek
Matična številka: 5874785
Davčna številka: SI54849799
(v nadaljevanju: občina)

in
Prejemnik:

………………………………………………………………………………..…,
ki ga/jo zastopa ………………………………………………………………….
Matična številka: …………………………………………
Davčna številka: …………………………………………
(v nadaljevanju: prejemnik)

skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju obnove sakralnega objekta v letu 2018
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje obnove sakralnega objekta v občini Velike Lašče v letu 2018, ki
ga je prejemnik prijavil na Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Velike
Lašče za leto 2018, objavljen v občinskem glasilu Trobla in na spletni strani Občine Velike Lašče.
2. člen
Osnova za sofinanciranje je Sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje obnove objektov kulturne
dediščine v Občini Velike Lašče v letu 2018, št……………….., z dne ………………….. po katerem se
prejemniku dodelijo finančna sredstva za projekt in v znesku, ki je naveden v sklepu in sicer v višini
……………………….
3. člen
Občina bo za izvedbo projekta obnove sakralnega objekta v letu 2018 zagotovila prejemniku finančna
sredstva v višini ……………. EUR (zagotovljena na proračunski postavki 18066).
Občina bo sredstva iz prvega odstavka tega člena nakazala na transakcijski račun prejemnika št.
……………………………………………, odprt pri banki …………………., najkasneje 20. dan od
prejema zahtevka za sofinanciranje odobrenega projekta obnove v skladu s to pogodbo. Zahtevek za
sofinanciranje mora biti podan skupaj s poročilom na obrazcu E, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Strokovne službe Občine Velike Lašče bodo pred izplačilom odobrenega sofinanciranja
izvršile ogled izvedenih del. Predvidena dela morajo biti zaključena v letu 2018 oziroma najkasneje do
30. novembra 2018, ki je zadnji rok za predložitev zahtevka.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje oz. financiranje po tej pogodbi morajo dejansko nastati in biti
podprti z dokazili.
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4. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo sredstva porabil izključno za namene, ki jih je opredelil v vlogi
in za katere so mu dodeljena.
5. člen
V kolikor prejemnik dodeljena sredstva nenamensko uporablja, lahko Občina odstopi od pogodbe in
zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
6. člen
Prejemnik mora na zahtevo občine omogočiti nadzor izvajanja določil te pogodbe, ki obsega:
- nadzor izvajanja projektov obnove objektov kulturne dediščine, ki so predmet sofinanciranja po
tej pogodbi in
- nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Velike Lašče.
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli. Nadzor, ki ga opravi pooblaščena oseba Občine mora potekati
tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti prejemnika. O opravljenem nadzoru se napiše zapisnik,
ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
7. člen
Skrbnik pogodbe s strani občine je Nika Perovšek, s strani prejemnika pa ……………………………..
8. člen
Stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je
za reševanje njunih sporov pristojno sodišče.
9. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se uporablja za proračunsko
leto 2018.
10. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme tri (3) izvode občina, en izvod
pa prejemnik.
Št. pogodbe: P2018 - …..
Kraj: …………………..,

Kraj: Velike Lašče,

dne: ……………………

dne: ……………………..

OBČINA VELIKE LAŠČE

PREJEMNIK
…………………………….

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.
župan
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Obrazec E – poročilo

POROČILO
O SOFINANCIRANJU OBNOVE SAKRALNEGA OBJEKTA
V OBČINI VELIKE LAŠČE V LETU 2018
1. UPRAVIČENEC
Ime, priimek:

……..……………………………………………………………..

Naslov:

.…………………………………………………………………...

Telefonska številka: ……………………………………………………………………
E-pošta:

...………………………………………………………………….

2. PODATKI O OBJEKTU:
Objekt:

.…………………………………………………………………...

Evidenčna številka spomenika (EŠD):

……………………………………………

3. VSEBINSKO POROČILO
…………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………….……..
4. FINANČNO PROČILO
prihodki

EUR

Lastna sredstva
Sofinanciranje občine Velike Lašče
Drugi viri (navesti kateri)

Skupaj
*Upravičenec lahko pridobi s strani Občine Velike Lašče največ do 50 %
sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV upravičen strošek.
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odhodki

EUR

%

Skupaj

5. OBVEZNE PRILOGE POROČILA:
-

dokazila o plačilu (fotokopije računov izvedenih del in dokazila o plačilu),

-

soglasje pristojnega zavoda ZVKDS (v kolikor je objekt razglašen, vpisan v register),

-

slikovno gradivo po izvedeni prenovi.

Podpis upravičenca:

Kraj in datum:
…….………………………….

…………………………………
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Obrazec F – zahtevek

OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Ime, priimek ali naziv upravičenca
………………………………….
Naslov upravičenca
………………………………....
ZAHTEVEK
ZA IZPLAČILO SREDSTEV PRIDOBLJENIH NA JAVNEM RAZPISU O
SOFINANIRANJU OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV V OBČINI VELIKE LAŠČE
ZA LETO 2018

V skladu s sklepom Občine Velike Lašče št. ………………………….o dodeljenih sredstvih
iz Javnega razpisa, z dne …………………., ste nam za projekt obnove

naziv projekta sofinanciranja
odobrili skupno …………….……………€, za katere vas prosimo, da nam jih nakažete na naš
transakcijski račun.
Priloga: poročilo (Obrazec E)

Podpis upravičenca:

Kraj in datum:
…….………………………….

…………………………………
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