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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odloka o
proračunu Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/17 in 75/17) Občina
Kobarid objavlja

Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva v
občini Kobarid v letu 2018
Naziv in sedež naročnika: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
1. Predmet in področje programskega poziva
Predmet poziva je sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja cerkva v občini
Kobarid.
2. Pogoji za dodelitev sredstev
Na javni poziv za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna se lahko prijavijo župnije,
ki so registrirane in delujejo na območju občine Kobarid.
3. Namen in cilji poziva
Poziv je namenjen sofinanciranju:
(1) izvedbe gradbeno-obrtniških posegov na cerkvah;
(2) izvedbe konservatorsko-restavracijskih posegov na cerkvah;
(3) tekočih stroškov vzdrževanja.
4. Upravičeni stroški sofinanciranja
V sofinanciranje so vključeni upravičeni stroški, opredeljeni v nadaljevanju:
A) investicije
- 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,
B) vzdrževanje
- stroški, ki nastanejo z zunanjo razsvetljavo cerkve.
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Lastno delo oziroma lastni material brez računov in izboljšave, ki sledijo napredku
tehnike ter ne prispevajo k ohranjanju lastnosti sakralnih objektov, ne sodijo med
upravičene stroške.
Stroški so upravičeni le, če:
- so nujni za izvedbo projekta.
5. Kriteriji za dodelitev sredstev
- za področje A) investicije
(1) župnija, ki ima v upravljanju predlagani objekt, v preteklem letu ni prejela sredstev
iz občinskega proračuna;
(2) nujnost investicije.
Izbere se predlog župnije, ki v preteklem letu ni prejela sredstev za investicijo in katere
investicija je nujna.
- za področje B) vzdrževanje
(1) višina stroškov za tekoče vzdrževanje - zunanja razsvetljava cerkve
Izbere se predlog, katerega sredstva za vzdrževanje cerkve so višja.
6. Vrednost poziva
Obseg sredstev zagotovljenih v Proračunu za leto 2018, namenjenih za področje tega
poziva znaša: 13.500,00 EUR (PP 1821 Urejanje sakralne umetnosti) in sicer za
področje:
A) 13.0000,00 EUR
B) 500,00 EUR
7. Dokumentacija poziva
Identifikacijski obrazec SOC-1
Prijavni obrazec SOC-2A s prilogami obveznih dokazil
Prijavni obrazec SOC-2B s prilogami obveznih dokazil
Kontrolni seznam
8. Način dodelitve sredstev: Med naročnikom in upravičencem se podpiše pogodba.
Sredstva se dodelijo v 30. dneh od izstavitve zahtevka s strani upravičenca s prilogo
plačanih računov.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca proračunskega leta
2018.
10. Rok za prijavo na poziv: 5. 3. 2018 (v primeru priporočeno poslane pošiljke velja
datum poštnega žiga).
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11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine
vloge določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid z
oznako »Prijava na poziv – sakralni objekti – cerkve«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naslov (sedež) predlagatelja.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije glede priprave načrta porabe dobite po telefonu št. 05 38 99 200
vsak delovni dan v poslovnem času.

Številka: 610-2/2018
Datum: 12. 2. 2018
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SOC-1

Identifikacijski obrazec
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
2018
Prijavljeni programski – izvedba gradbeno-obrtniških posegov na cerkvah
(izpolnite obrazec SOC-2A)
sklopi (označite):
– izvedba konservatorsko-restavracijskih posegov na cerkvah
(izpolnite obrazec SOC-2A)

– tekoči stroški

(izpolnite obrazec SOC-2B)
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SOC-2A
1. Kratek vsebinski opis projekta:

2. Kraj / prostor/ objekt (natančen naslov, parc.št.):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Lastništvo objekta/ zemljišča:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Predlog ukrepov/ del / morebitna nujnost investicije:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Pridobivanje sredstev in nujnost (označite)
– Župnija je/ni v preteklem letu pridobila sredstva iz občinskega proračuna
– Investicija je/ni nujna
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6. Finančna konstrukcija

Faze izvedbe

Predvideni
datum
izvedbe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skupaj
Obvezna priloga: popis del in predračun
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Lastna in druga
ne proračunska
sredstva [EUR]

Načrtovani skupni
stroški obnove
[EUR]
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SOC-2B
1. Kratek vsebinski opis potrebnega vzdrževanja:

2. Kraj / prostor/ objekt (natančen naslov, parc. št.):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Lastništvo objekta/ zemljišča:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Finančna konstrukcija
2017

Letna višina stroškov
za vzdrževanje (EUR)

Lastna in druga
ne proračunska
sredstva [EUR]

2018
Proračun
Občine
Kobarid
[EUR]

1.
2.
3.
4.
7

Lastna in druga
ne proračunska
sredstva [EUR]

Proračun
Občine
Kobarid
[EUR]
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5.
6.
7.
Skupaj
Obvezna priloga: predračuni
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Kontrolni seznam
Sestavine vloge za področje:
Označi predlagatelj

Označi Občina Kobarid

Identifikacijski obrazec SOC-1
Prijavni obrazec SOC-2A
Prijavni obrazec SOC-2B
Kontrolni seznam

Datum:

Podpis prijavitelja in žig:

Datum:

Podpis naročnika in žig:
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Uradni zaznamek Občine Kobarid (izpolni Občina Kobarid):
Vloga prejeta dne:
Datum poziva k dopolnitvi:
Datum in ura predložene dopolnitve:
Vloga je popolna:

Da

Ne

Vloga se zavrže zaradi:
Vloga neupravičene osebe
Prepozna vloga
Nepopolna vloga
Manjkajoče obvezne sestavine :

Opomba:

Datum:

Ime in priimek pristojnega uslužbenca:
Podpis :
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