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VLOGA  ZA  PRIJAVO  NA  JAVNI  RAZPIS  ZA  SPODBUJANJE  OBNOVE  IN
OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2019

 

 

1. OSNOVNI PODATKI VLAGATELJA 

1.1. Ime in priimek : …………………………………………………………………………………………..
 

1.2. Naslov: ……………………………………….……………………………………………………..........

 
1.3. Poštna številka in ime 
pošte:......................................................................................................... 

 
1.4. Davčna številka:............................................... EMŠO:………......................................................

 
1.5. Telefonska številka na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času:..............................................

 

2. PODATKI O BANČNEM RAČUNU VLAGATELJA 

 
2.1. Številka TRR za nakazilo sredstev:………………….....................................................................

 odprt pri banki:……………………………………..................................................................................

 

3. PODATKI O KULTURNI DEDIŠČINI ZA KATERO SE PREDVIDEVA OBNOVA

 
3.1. Lokacija kulturne dediščine: 

 parcelna št.:................................... 
 katastrska občina:........................ 

3.2. Kulturna dediščina je (obkrožiti): 
 premična kulturna dediščina 
 nepremična kulturna dediščina 

3.3. Ime kulturne dediščine (če obstaja):.............................................................................................
 kulturna dediščina je opisana v katalogu (obkrožiti):              DA                          NE 
 EŠD (evidentirana št. dediščine):                                           DA (št.:…………)    NE 

Opomba: 
 podatki pod točko 3.3. se lahko dobijo na sedežu Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda 



 
4. PODATKI O INVESTICIJI

4.1. Podatki o lastništvu:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

(če vlagatelj ni lastnik, je potrebno priložiti izjavo lastnika, da se z obnovo strinja) 

 
4.2. Opis investicije oziroma predvidene obnove: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 
…………………………………………………………………………………………………………………..

 
…………………………………………………………………………………………………………………..

 
…………………………………………………………………………………………………………………..

 
…………………………………………………………………………………………………………………..

 
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..



 
5. FINANČNO OVREDNOTENJE INVESTICIJE

5.1. PREDRAČUNSKE VREDNOSTI PREDVIDENE INVESTICIJE: 

 Izvajalec del :..........................................................................Vrednost del:...........................EUR
 Izvajalec del :..........................................................................Vrednost del:...........................EUR
 Izvajalec del :..........................................................................Vrednost del:...........................EUR
 Izvajalec del :..........................................................................Vrednost del:...........................EUR

Skupna vrednost investicije je:.......................................................................EUR 

5.2. PREDVIDENO FINANCIRANJE: 

 Lastna sredstva: ..................................EUR, kar pomeni ……..% investicije
 Sofinanciranje s strani Občine Komenda: ..........................EUR, kar pomeni ……..% investicije
 Morebitni ostali viri:  ..................................EUR, kar pomeni …………..% investicije

5.3. TERMINSKI PLAN INVESTICIJE 

 Predviden začetek investicije: …….............................................. 
 Predviden zaključek investicije: …............................................... 

6. PRILOGE, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI VLOGI

a. opis kulturne dediščine z arhitekturnega, likovnega,  arheološkega ali  etnološkega vidika,  če
objekt še ni opisan v katalogu, 

b. ustrezno upravno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oziroma druga potrebna dokumentacija
(načrti) in soglasja za opravljanje del oziroma mnenje pristojnega organa Občine Komenda, da
taka dokumentacija ni potrebna, 

c. strokovne podlage o varovanju okolja, če je to smiselno, 
d. strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,  Območne enote Kranj o

nameravani  obnovi  in  smernice  za  obnovo  oziroma  konservatorski  program,  če  je  objekt
razglašen kot kulturni spomenik; 

e. kulturnovarstvene pogoje, 
f. načrt uporabe objekta po obnovi, vključno z njegovo promocijo, če je to mogoče, 
g. izjavo, da lahko Občina Komenda brezplačno uporabi že pridobljena gradiva ali jih brezplačno

pridobi sama. Vsa gradiva lahko Občina Komenda brezplačno objavi ali uporabi v promocijske
namene - priloga 

h. izjavo, da lastnik kulturne dediščine dovoli organizirane oglede obnovljene kulturne dediščine -
priloga 

Opozorilo! 
K vlogi je potrebno priložiti tri primerljive ponudbe v vlogi pa navesti izbranega izvajalca. 
Višina  sofinanciranja  s  strani  Občine  Komenda  znaša  največ  50%  vrednosti  celotne
investicije. 

 

 

Komenda, dne:……………………                        Podpis vlagatelja: ……………………………………



 

I Z J A V A

 

 
 

Spodaj podpisani……………………………………………………………………………………………...,

stanujoč ……………………………………………………………………………………………………….,

se  strinjam s  pogoji  Pravilnika  o  dodeljevanju  sredstev  za  spodbujanje  in  ohranjanje  kulturne
dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/05) in dovoljujem Občini Komenda, da
brezplačno uporabi že pridobljena gradiva za potrebe objav ali v promocijske namene. 

 

Izjavljam tudi, da dovoljujem organizirane oglede obnovljene kulturne dediščine na naslovu 

……………………….............................................., parc.št. ...............................k.o........................ 

 

Ime in priimek lastnika: …………………………………………..

Podpis: ……………………………………………………………. 

Datum: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VZOREC POGODBE

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična št. 1332155, davčna št. SI22332570 
(v nadaljevanju: sofinancer), ki jo zastopa Stanislav Poglajen, župan 

in 

___________________________________ ,(ime in priimek) EMŠO: _______________________,
davčna št.: _________________, (v nadaljevanju: upravičenec ) 

skleneta naslednjo: 

 
POGODBO O SOFINANCIRANJU INVESTICIJE 

 ZA NAMEN SPODBUJANJA OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI
KOMENDA št. ________________

1. člen
Ta pogodba se sklepa na podlagi 11. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
obnove  in  ohranjanje  kulturen  dediščine  (Uradne  objave  Glasila  Občine  Komenda,  št.  01/05),
Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2019 (Uradne objave Glasila  Občine Komenda,
št.13/2018),  javnega  razpisa  (Uradne  objave  Glasila  Občine  Komenda,  št.  _______,  dne
________) in sklepa o dodelitvi finančne spodbude, številka_____, z dne _______. 

Pogodba  bremeni  proračunsko  postavko  8231  -  Sofinanciranje  obnove  in  ohranjanje  kulturne
dediščine. 

2. člen
S to pogodbo Občina Komenda dodeljuje finančno spodbudo upravičencu ___________________
za  izvedbo  investicije_________________________________________________  v  skladu  s
pogoji razpisa za sofinanciranje obnove in ohranjanje kulturne dediščine. 

3. člen
Odobreno spodbudo v višini __________________ EUR,  sofinancer dodeljuje nepovratno, brez
obveznosti vračila, razen v primerih iz 6. člena te pogodbe. 

Dodeljena nepovratna sredstva bo sofinancer na podlagi te pogodbe nakazal v enkratnem znesku
30 dni po uradnem prejemu popolnega zahtevka, oziroma v skladu z razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi, na račun upravičenca številka: ______________________________________, odprtega
pri banki_______________________.

Zahtevku  je  potrebno  priložiti  tudi  dokazila  o  izvedbi  del.  Za  dokazilo  o  izvedbi  del  se  šteje
originalni račun o izvedbi del, ki je izstavljen na podlagi predračuna priloženega vlogi in potrdilo o
plačilu.

4. člen
Za izvedbo pogodbe je s strani sofinancerja zadolžena Mateja Drolc,   s strani upravičenca pa
________________________.
 

5. člen
Upravičenec  na  podlagi  podpisane  izjave,  ki  je  sestavni  del  prijave  na  razpis,  dovoljuje
sofinancerju, da: 

 brezplačno uporabi že pridobljena gradiva za potrebe objav ali v promocijske namene 



 se dogovori za organizirane oglede obnovljene kulturne dediščine ob predhodni najavi. 

6. člen
Sofinancer lahko zahteva vračilo nepovratnih sredstev v primeru:
- ugotovitve neresničnih podatkov, 
- izvedbe brez oziroma v nasprotju z lokacijsko informacijo oz. upravnimi dovoljenji,
- naknadne ugotovitve neizpolnitve vseh razpisanih pogojev, posebej, če v skladu z izjavo v vlogi

upravičenec ni omogočil kontrolnega ogleda izvedbe investicije, 
- če dela niso bila opravljena v skladu s predloženo dokumentacijo o izvedbi del, 
- če upravičenec na zahtevo sofinancerja ni posredoval podatkov o obnovi kulturne dediščine.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, bo moral upravičenec sofinancerju na prvi poziv vrniti
vsa  dodeljena  sredstva  skupaj  z  zakonitimi  zamudnimi  obrestmi,  ki  tečejo  od  dneva  prejema
nepovratnih sredstev. 

7. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, 
v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Kamniku.

8. člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme
po dva (2) izvoda.

9. člen
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Upravičenec:                            Sofinancer:
___________________________                                                         OBČINA KOMENDA
___________________________                                                           Stanislav poglajen

     Župan

Podpis:_____________________                                                       Podpis:__________________
Datum: ____________________                                                        Datum:__________________

 

 

 

 

 

 


