OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Obr.1

Aškerčev trg 15
3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 81 71 600
E: obcina@smarje.si
www.smarje.si

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI
ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2020
1. OSNOVNI PODATKI O PREDLAGATELJU (pravna oseba oz. fizična oseba)
PRAVNA OSEBA:
Naziv
Naslov
Odgovorna oseba
Telefon
Fax
E-mail
ID št. za DDV
Transakcijski račun št.

/pri banki

FIZIČNA OSEBA:
Ime in priimek
Naslov
Telefon
Fax
E-mail
ID št. za DDV
Transakcijski račun št.

/pri banki

2. PODATKI O OBJEKTU KULTURNE DEDIŠČINE
Ime objekta
Lokacija
Parcelna št. in k.o.
Namembnost objekta
Predviden zaključek del
Predvidena investicijska oz. vzdrževalna dela (kratek opis oz. lahko tudi kot samostojna priloga):

3. FINANČNA KONSTRUKCIJA POKRIVANJA STROŠKOV
Skupaj stroški
Sredstva predlagatelja
Sredstva drugih sofinancerjev
Sredstva proračuna Občine Šmarje pri Jelšah

100 %
%
%
%

EUR
EUR
EUR
EUR

4. IZJAVA VLAGATELJA
Spodaj podpisani vlagatelj izjavljam:


da imam na dan prijave na predmetni javni razpis do Občine Šmarje pri Jelšah in Republike
Slovenije poravnane vse finančne obveznosti. Občini Šmarje pri Jelšah dovoljujem, da
lahko vse navedene podatke preveri pri upravljavcih zbirk podatkov,



da sprejemam vse pogoje razpisa,



da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,



da imam zagotovljena lastna sredstva oz. tudi druge vire sofinanciranja investicije (znesek
sofinanciranja s strani občine ne more v nobenem primeru znašati več kot 50% vrednosti
investicije brez sredstev drugih sofinancerjev).

Datum:

Žig:
(za pravne osebe)

Podpis odgovorne osebe:

OBVEZNE PRILOGE:
- soglasje oz. pogoji ZVKDS – OE Celje za predviden poseg,
- ustrezno upravno dovoljenje za predvidena dela (v kolikor to poseg zahteva),
- soglasje ostalih lastnikov, če predlagatelj ni 100% lastnik nepremične kulturne dediščine,
oziroma če gre za etažno lastnino,
- predračun/-e za vrednost investicijskih oz. vzdrževalnih del, ki mora biti usklajen s
smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine - OE Celje,
- fotografija obstoječega stanja objekta,
- parafiran vzorec pogodbe.

