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 OBČINA GORNJI GRAD 

Attemsov trg 3, 

3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50 

  fax: (03) 839-18-64 

  e-pošta: obcina@gornji-grad.si 

  internet: http://www.gornji-grad.si 

__________________________________________________________________________ 

          Datum.:     02.03.2020 

                                                                                                  Št. zadeve: 43031-1/2020-2 

 

Na podlagi 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 Odloka o  proračunu 

Občine Gornji Grad za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/19)  Občina Gornji 

Grad objavlja 

 

Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva 

v Občini Gornji Grad v letu 2020 

 

 

1. Predmet in področje programskega poziva 

Predmet poziva je sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva na območju Občine 

Gornji Grad, izvedene v letu 2020.  

 

2. Pogoji za dodelitev sredstev 

Na javni poziv za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna se lahko prijavijo lastniki 

cerkva v Občini Gornji Grad.  

 

3. Namen in cilji poziva 

Poziv je namenjen sofinanciranju: 

 1.  izvedbe obnovitvenih in vzdrževalnih del, 

 2.  izvedbe konservatorsko-restavracijskih posegov. 

 

4. Upravičeni stroški sofinanciranja  

V sofinanciranje so vključeni upravičeni stroški, ki so: 

- stroški sanacije temeljev, 

- stroški sanacije sten, 

- stroški sanacije stropov, 

- stroški sanacije stopnišč, 

- stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh, 

- stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov,  

- stroški sanacije stavbnega pohištva, 

- stroški sanacije tlakov, 

- drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje sakralnega pomena objekta, 

- stroški za izvedbo vseh konservatorsko-restavratorskih posegov. 

 

Lastno delo oziroma lastni material brez računov, ne sodijo med upravičene stroške. 

 

5. Kriteriji za dodelitev oz. merila za sofinanciranje 

Strokovna komisija pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upošteva merila za 

sofinanciranje. Merila so določena v razmerju, ki se izračuna tako, da se razpoložljiva 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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proračunska sredstva delijo z vsoto vseh upravičenih vlog, torej glede na vrednost izkazanih 

del z predračunom za objekt. 

Vrednost razmerja se izračuna za vsako proračunsko leto posebej na podlagi razpoložljivih 

proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih vlog. 

 

6. Uporaba meril 

Projekte bo presojala in ocenjevala posebna strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje 

župan. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali merilom tega 

poziva. Vlagatelji prejmejo sklep o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje obnove 

sakralnih objektov. 

 

7. Finančna vrednost  

Obseg sredstev, namenjenih za področje tega poziva znaša  5.000,00 EUR  (PP 18022001 

Nepremična kulturna dediščina). Vrednost je načrtovana v Odloku o proračunu Občine Gornji 

Grad za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/19).   

 

8. Način dodelitve sredstev: Med naročnikom in upravičencem se po pravnomočnosti sklepa  

sklene pogodba. Sredstva se dodelijo na podlagi izstavljenega finančnega zahtevka, h 

kateremu mora biti priložen račun o izvedenih delih. Sredstva se dodelijo za že izvedene 
aktivnosti v letu 2020 oziroma za aktivnosti, ki šele bodo izvedene. Skrajni rok za 

predložitev zahtevka za izplačilo s priloženim računom je 27. november 2020.   

 

9. Rok za prijavo na javni poziv je 28.05.2020 do 15.00 ure. 

 

10. Oddaja in dostava prijav 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine 

vloge določene v dokumentaciji poziva. Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev 

prijave, ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 

 

Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana na sedežu občine:  

Občina Gornji Grad 

Attemsov trg 3 

3342 Gornji Grad 

z oznako »Javni poziv za sofinanciranje sakralne dediščine – Ne odpiraj«.  

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov (sedež) predlagatelja. 

 

11. Obravnava vlog in obveščanje o izboru 

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi meril iz tega 

poziva. Predlagatelji projektov bodo o izidu poziva obveščeni s sklepom o dodelitvi sredstev 

v roku 10 dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije. 

 

12. Pravno obvestilo 

Oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega 

poziva ter sprejema in v celoti soglaša z merili. 

 

13. Dodatne informacije 

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 03/ 83 91 854 (Rihter Jožica). 
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Dokumentacija poziva 

1. OBR-1 Prijavni obrazec  

2. OBR-2 Projekt s prilogami obveznih dokazil 

 

 

OBR – 1  

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV 

 

Polni naziv predlagatelja:       

Naslov (sedež):       

Statusno-organizacijska oblika predlagatelja:       

Davčna številka:       

Transakcijski račun, naziv banke:       

Telefon, mobilni telefon:       

Faks:       

Elektronska pošta:       

Osnovni podatki o prijavi 

 

IZJAVA 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji in vsebino pogodbe. Izjavljamo, da se z 
razpisnimi pogoji in vsebino pogodbe strinjamo. 

 

Prijavljeni programski sklopi (ustrezno označite): 

 

  izvedba gradbeno-obrtniških posegov na cerkvah 

 izvedba konservatorsko-restavracijskih posegov na cerkvah 

 

Vrednost predračuna (-ov) brez DDV:  ______________ EUR 

 

Vrednost predračuna (-ov)       z DDV:  ______________ EUR 

 

 

 

 

Datum:     Žig:        Podpis zakonitega zastopnika:

  

 

_____________      ____________________
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OBR – 2 

 

PROJEKT S PRILOGAMI OBVEZNIH DOKAZIL 

 

1. Kratek vsebinski opis projekta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lokacija sakralnega objekta: kraj / prostor/ objekt (natančen naslov ali parc. št.): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Lastnik sakralnega objekta: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Predlog ukrepov/ del / morebitna nujnost investicije: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Obvezna priloga:  PREDRAČUN  (navedite št. predračuna): 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:     Žig:        Podpis zakonitega zastopnika:

  

_____________      ____________________ 
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VZOREC POGODBE 
 

NAVODILO: 

Prijavitelj se je dolžan seznaniti z vzorcem pogodbe. Vzorca pogodbe ni potrebno 

parafirati ali podpisati in ga ni potrebno predložiti k prijavi. 

 

 

OBČINA Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,  

ki jo zastopa župan Anton Špeh 

Matična št.: 5883776000 

Davčna št.:  SI 89964268  

(v nadaljnjem besedilu: sofinancer) 

 

in  

 

ŽUPNIJA ________________________________________  

ki jo zastopa ______________________________________ 

Matična št.:  

Davčna št.:   

(v nadaljnjem besedilu: upravičenec) 

 

skleneta naslednjo 

 

POGODBO št. 43031-1/2020-___ 

 
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov – cerkva v Občini Gornji Grad v letu 2020 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je sofinancer dne ______________ na spletni strani objavil "Javni poziv za 

sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva v občini Gornji Grad v letu 

2020", 

- da je upravičenec dne ______________ podal prijavo na javni razpis, v kateri je 

vsebinsko opredelil aktivnost in prikazal finančno konstrukcijo aktivnosti, 

- da so bila upravičencu s sklepom, št. ______________, z dne _______________, 

odobrena sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad za namene izvedbe prijavljene 

aktivnosti. 

 

 

2. člen 

 

S to pogodbo se sofinancer zavezuje k sofinanciranju, upravičenec pa k izvedbi naslednje 

aktivnosti: __________________________________________________________________ 

Prijava je sestavni del te pogodbe. 

 

 

3. člen 

 

Sofinancer se zavezuje upravičencu zagotoviti sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad, za 

izvedbo aktivnosti, opredeljene v 2. členu te pogodbe, v skupni višini ______________ EUR. 
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Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske postavke: 18022001 Nepremična kulturna 

dediščina, konto 431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam. 

 

Sredstva se dodelijo za že izvedene aktivnosti v letu 2020 oziroma za aktivnosti, ki bodo 

izvedene. Sredstva se dodelijo na podlagi izstavljenega finančnega zahtevka, h kateremu mora 

biti priložen račun o izvedenih delih. 

 

Skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo s priloženim računom je 27. november 

2020.   

 

Sofinancer bo finančna sredstva upravičencu nakazal v enkratnem znesku, najkasneje 30 dan 

po predložitvi zahtevka, ki mora biti predložen najkasneje do 27.11.2020, v skladu z 

likvidnostnimi zmožnostmi proračuna ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo izvrševanje 

proračuna. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun upravičenca, št. TRR: 

_________________________, odprt pri banki _______________________. 

 

4. člen 

 

Upravičenec se zavezuje, da bo aktivnost, navedeno v 2. členu te pogodbe izvedel in da bo 

finančna sredstva porabil izključno za namen, za katerega so mu bila podeljena, zakonito in 

gospodarno.  

 

V primeru, da upravičenec ne more upravičiti stroškov v višini prejetih finančnih sredstev 

oziroma v primeru, da ne predloži vseh dokazil, sme sofinancer zahtevati vračilo 

neporabljenih finančnih sredstev. 

5. člen 

 

Upravičenec je dolžan pri vseh javnih naznanilih v zvezi z aktivnostjo na vidnem mestu 

označiti, da je izvedbo aktivnosti sofinancirala Občina Gornji Grad. 

 

Sofinancer in upravičenec se dogovorita, da bosta izvajanje te pogodbe spremljala: 

na strani sofinancerja _______________________,  

na strani upravičenca _______________________. 

 

6. člen 

 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana 

ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku naročila ali drugega organa in organizacije iz javnega sektorja 

obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev 

tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 

pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 

pogodbenih obveznosti ali 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, posredniku, je ta pogodba nična. 
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7. člen 

 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je 

za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu sofinancerja. 

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme en (1) izvod upravičenec, dva (2) 

pa sofinancer. 

 

 

Datum:__________________ 

 

 

 Datum:__________________ 

 

 

Sofinancer: 

 

Občina Gornji Grad 

Anton Špeh, župan 

 

 Upravičenec: 

 

Župnija ………….. 

 

 

 

 

(žig in podpis)        (žig in podpis) 
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Zahtevek za izplačilo sredstev je, po podpisu pogodbe, potrebno vložiti do 

27.11.2020 

 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 

Naziv upravičenca: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Naslov/sedež: 

……………………………………………………………………………………………… 

      Ulica/hišna št. 

 

Poštna št./kraj: ……………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………. 

 

 

 

OBČINA GORNJI GRAD 

Attemsov trg 3 

3342 GORNJI GRAD 

 

 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 

Na podlagi sklepa št. ……………………… z dne …………………….., prosim za nakazilo 

odobrenih sredstev v višini ……………………………. EUR. 

 

Obvezne priloge k zahtevku so: 

- računi in druga dokazila za vse stroške, ki se uveljavljajo po tem razpisu. 

 

Izjavljam, 

1. da vse kopije dokazil ustrezajo originalom. 

 

 

                                       Žig  Podpis upravičenca: ………………………………. 

 

 

 

 


