
Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 40. člena Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju 
objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 89/20) in 7. člena Statuta 
občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in  54/19)  o b j a v l j a  
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2020 

 
1. Naziv in sedež naročnika 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, telefon: 03 / 817 16 00,  
e-naslov: obcina@smarje.si. 
 

2.  Namen javnega razpisa 
Predmet sofinanciranja so aktivnosti, povezane ohranjanjem in vzdrževanjem nepremične kulturne 
dediščine v Občini Šmarje pri Jelšah (pridobitev projektne dokumentacije ter izdelava 
konservatorskega načrta oz. projekta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na ovoju oz. strehi 
objekta ter konservatorsko-restavratorski posegi). 
 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 
Za sodelovanje na javnem razpisu mora predlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:  

·   enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju občine 
Šmarje pri Jelšah oz. je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register 
kulturne dediščine), 

·   imeti mora zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta, 
·   pridobiti si mora ustrezno dovoljenje za poseg v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to 

potrebno,  
·   pridobiti si mora kulturnovarstvene pogoje oz. soglasje pristojnega ZVKDS; OE Celje, 
.  za izvedbo projekta si mora pridobiti soglasje ostalih lastnikov, če ni 100% lastnik nepremične 

kulturne dediščine, oziroma gre za etažno lastnino. 
 

4. Upravičenci do razpisanih sredstev 
Upravičenci do sredstev so lahko dejanski oziroma zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci 
kulturne dediščine. Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem 
razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Šmarje pri Jelšah. 
 

5. Višina razpoložljivih sredstev 
Višina razpisanih sredstev je 10.000,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah 
pod proračunsko postavko 18002 Obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov. Znesek 
sofinanciranja znaša največ do 50% investicije (šteje se lastni vložek). 
 

6.  Določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 
Investicija mora biti zaključena v letu 2020, zahtevek za izplačilo mora biti posredovan najkasneje 
do 30. 11. 2020. 
 

7.  Rok za prijavo in način za oddajo vlog 
Rok za prijavo na javni razpis je 28. 8. 2020.  
 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo se pošljejo v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis kulturna 
dediščina 2020 – ne odpiraj!« na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 15, 3240 
ŠMARJE PRI JELŠAH. 



 
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena na vložišče občine. Občina bo 
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in nepopolne vloge. 
 

8.  Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev 
Komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 1. 9. 2020. 
 

9. Obravnavo vlog in rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega        
razpisa 

Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se poleg razpisne dokumentacije 
uporabljajo določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvrševanja 
proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture.  
 

10. Osnutek pogodbe 
Osnutek pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 

11. Kraj in čas kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na 
Občini Šmarje pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti, pri Damjanu Boštjančiču, po e-pošti: 
damjan.bostjancic@smarje.si ali na tel. št. 03/817 16 29 oz. 03/817 16 00. Razpisna dokumentacija je 
dostopna tudi na spletni strani: www.smarje.si. 
 

12.  Navedba dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi 
- vloga za sofinanciranje na OBRAZCU A z opisom nameravanega posega, 
- soglasje oz. pogoje ZVKDS – enota Celje za predviden poseg, 
- dovoljenje za poseg v prostor – v kolikor je potrebno, 
- soglasje ostalih lastnikov, če ni 100% lastnik nepremične kulturne dediščine, oziroma gre za 

etažno lastnino, 
- podpisana izjava, 
- parafiran vzorec pogodbe. 

 
13.  Razpisna dokumentacija obsega: 
- Besedilo razpisa, 

- vloga za sofinanciranje (obr.1), 

- merila za točkovanje objektov kulturne dediščine (obr.2), 

- vzorec pogodbe o sofinanciranju (obr.3), 

- zahtevek za izplačilo in poročilo o izvedbi projekta (obr.4). 

 
 
 Župan: 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, 
l.r. 

 
 

mailto:damjan.bostjancic@smarje.si
http://www.smarje.si/

