
 

 

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME V OBJEKTIH NEPREMIČNE SAKRALNE 
KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI DOBRNA V LETU 2020 

 

 

 

Naziv in sedež naročnika: 
OBČINA DOBRNA 
DOBRNA 19 
3204 DOBRNA 
 
 
DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA VSEBINA: 
I. Besedilo javnega razpisa 
II. Prijavni obrazec 
III. Izjava o lastništvu 
IV. Izjava o točnosti podatkov 
V. Vzorec pogodbe 
VI. Označba kuverte 
VII. Poročilo o sofinanciranju obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne 
dediščine v Občini Dobrna v letu 2020 
 
 
Datum: 26. marec 2020 
 
 
 
 
Dokumentacija javnega razpisa je dosegljiva na spletni strani Občine Dobrna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 
 
Občina Dobrna na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 
16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18- ZNOrg), Odloka o Proračunu Občine Dobrna za 
leto 2020 (Ur. list RS, št. 16/2019) ter Lokalnega programa za kulturo Občine Dobrna 2020, z dne 11. 12. 2019, 
objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje obnove objektov in opreme v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini 

Dobrna v letu 2020 
 
1. Razpisovalec 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov ter za 
sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Dobrna v letu 2020, ki so, v skladu z Odlokom o 
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Ur. l. SRS, št. 28/86), razglašeni kot 
sakralni spomeniki.  
 
3. Upravičenci 
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov, ki se nahajajo na območju Občine Dobrna. 
 
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- objekt je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Ur. l. SRS, 

št. 28/86) razglašen kot sakralni spomenik in se nahaja na območju Občine Dobrna; 
- predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 50 % vrednosti investicije. 
 
5. Merila za sofinanciranje 
Občina Dobrna bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter investicije v opremo prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse v razpisu, določene pogoje. Delež sofinanciranja Občine Dobrna posamezne investicije znaša 
največ 50 % vrednosti investicije, in sicer sorazmerno s številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu 
Občine Dobrna. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti tri ponudbe za investicijo v objekt oziroma v opremo. Občina 
Dobrna bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo. 

 
6. Okvirna višina razpisanih sredstev 
Na področju ohranjanja kulturne dediščine je za vzdrževanje kulturnih spomenikov sakralne dediščine, ki imajo 
status kulturnega spomenika sakralne dediščine v pravnih predpisih, na proračunski postavki 18015 v letu 2020 
zagotovljenih 2.000,00 EUR. 
 
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. 
 
8. Objava javnega razpisa 
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Dobrna in na spletni strani občine www.dobrna.si. Besedilo razpisa in 
razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani www.dobrna.si. ali v sprejemni pisarni Občine 
Dobrna, v poslovnem času občinske uprave. 
 
9. Rok za oddajo vlog 
Rok za predložitev prijav po tem javnem razpisu je do 15. 5. 2020 do 12.00 ure. 
 
10. Oddaja in dostava vlog 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji. 
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Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v zaprti ovojnici z izpisom na 
prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2020!«. Na 
hrbtni strani mora biti izpisan naziv in naslov prijavitelja. 
 
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v 
sprejemni pisarni Občine  Dobrna do 15. 5. 2020 do 12.00 ure. 
 
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna 
dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k 
dopolnitvi vloge. 
 
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Dobrna. Razpis in 
obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Dobrna. 
 
11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način 
sofinanciranja 
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove 
objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Dobrna v letu 2020 (v nadaljevanju: 
komisija), ki jo imenuje župan Občine Dobrna. 
 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, 
bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 
 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. 
 
Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter 
deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije. 
 
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove objektov in opreme nepremične sakralne 
kulturne dediščine v Občini Dobrna v letu 2020. 
 
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
V primeru sprememb okoliščin na katere razpisovalec nima in ne more imeti vpliva, se s strani razpisovalca 
pridružuje pravica javni razpis neizpeljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina Dobrna si do roka za oddajo vlog 
pridržuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse spremembe javnega razpisa bo 
razpisovalec objavil na spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si                                                                                        
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik 
v času uradnih ur ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si. 

   
 

Martin Brecl, župan 
Občine Dobrna 

  

http://www.dobrna.si/
mailto:mateja.smrecnik@dobrna.si


II. PRIJAVNI OBRAZEC 
 
 
OSNOVNI PODATKI PRIJAVITELJA 
 
Naziv in naslov prijavitelja: 

__________________________________________________________________________________________                      

Matična številka ____________________________________________________________ 

Davčna številka _____________________________________________________________ 

Št. TRR ___________________________________________________________________ 

TRR odprt pri banki __________________________________________________________ 

Telefon ___________________________________________________________________ 

Elektronska pošta ___________________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba prijavitelja: 

Ime in priimek ______________________________________________________________ 

Funkcija __________________________________________________________________ 

 

 

PODATKI O OBJEKTU 

Navedba objekta ____________________________________________________________ 

Lastnik objekta _____________________________________________________________ 

Evidenčna številka spomenika (EŠD) ____________________________________________ 

Parcelna številka ____________________________________________________________ 

Katastrska občina ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE  
 
1. NAČRTOVANI STROŠKI 

PREGLED investicijskih posegov vrednost v EUR, vključno z DDV 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

STROŠKI SKUPAJ ___________________________________ 

2. NAČRTOVANI PRIHODKI 

 V EUR 

Lastna sredstva _________________________________ 

Drugi viri – navedi kateri __________________ _________________________________ 

_____________________________________  

PRIHODKI SKUPAJ __________________________________ 

INVESTICIJA 

1. Trajanje investicijskega posega:  

- predviden zaključek do _______________________    

 

2. Opis trenutnega stanja 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Opis predvidene investicije (v primeru, da gre za prijavo posamezne faze investicije, je potrebno opisati ta del 
investicije, kratko pa tudi celoten projekt – lahko v prilogi) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja ali povečanja škode na objektu: (obkrožite) 

a) DA 

b) NE 

Obrazložitev: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

    

       žig    podpis: 

Kraj in datum: ___________________  

 

 

OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI 

 

✓ izpolnjen prijavni obrazec 

✓ 2 ponudbi za investicijo v objekt ali opremo  

✓ izjava o točnosti podatkov 

✓ izjava o lastništvu 

✓ parafiran vzorec pogodbe 

 

  



III. IZJAVA O LASTNIŠTVU 

 

 
Podatki o lastniku nepremičnine: 

Naziv ___________________________________________________________ 

Naslov __________________________________________________________ 

 

Podatki o nepremičnini: 

vrsta nepremičnine:  stavba    zemljišče 

parcelna številka: __________________________________________________ 

katastrska občina: _________________________________________________ 

vrsta in lokacija sakralnega spomenika:_________________________________________ 

 

 
 
 

Datum: _________________ žig podpis odgovorne osebe 
  



IV. IZJAVA O TOČNOSTI PODATKOV 

 

___________________________________  

___________________________________  

(predlagatelj)  

 
 

IZJAVA 
 
 
Potrjujemo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni ter da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe 
odobrenih proračunskih sredstev in obenem izjavljamo, da sprejemamo vse razpisne pogoje tega javnega razpisa 
za l. 2020. 
 
 
 
 
 
 

Datum: _________________ žig podpis odgovorne osebe 
  



V. VZOREC POGODBE 
 
OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, identifikacijska številka za DDV SI71772626, ki jo zastopa župan 
Martin Brecl, (v nadaljevanju: občina)   
 
in 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(naziv in naslov lastnika objekta), 

ID za DDV ______________________, ki ga zastopa _________________________________ (v nadaljevanju: 

prejemnik sredstev) 

 
sklepata naslednjo  
 

POGODBO  
O SOFINANCIRANJU OBNOVE OBJEKTOV TER INVESTICIJ V OPREMO V OBJEKTIH NEPREMIČNE 

SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI DOBRNA V LETU 2020 
 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:  
- da je (prijavitelj)_____________________________________________________ v skladu z javnim razpisom 

v razpisnem roku predložil vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del pogodbe; 
- da so v proračunu Občine Dobrna za leto 2020 zagotovljena finančna sredstva na podlagi Odloka o proračunu 

Občine Dobrna za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 79/2019) za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov 
ter za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Dobrna v letu 2020, ki so v skladu z 
Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Ur. l. SRS, št. 28/86) 
razglašeni kot sakralni spomeniki; 

- da na podlagi navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo kot sledi v nadaljevanju. 
 

2. člen 
Občina se zavezuje, da bo iz proračunske postavke 18015 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov sakralne dediščine, 
ki imajo status kulturnega spomenika, nakazala finančna sredstva v višini _____________ EUR na transakcijski 
račun prejemnika sredstev št. ____________________________, v rokih skladno z Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur. list RS, št. 75/19). 
 

3. člen 
 Uporabnik sredstev se zavezuje: 
- da bo sredstva porabil racionalno; 
- da bo sredstva porabil najkasneje do 31. 12. 2020 in izključno za namene, ki jih je opredelil v vlogi in za katere 

so mu dodeljena; 
- da bo v primeru, da se ugotovi nenamenska raba sredstev, v roku, ki ga bo določila občina, sredstva vrnil v 

proračun, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila; 
- da bo do 31. 3. 2021 dostavil finančno in vsebinsko poročilo o porabi dodeljenih sredstev v letu 2020. 
 
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Dobrna in Občinska uprava 
Občine Dobrna. 

4. člen 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3304


- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
5.člen 

Za izvedbo pogodbe je s strani Občine Dobrna zadolžena ga. Mateja Smrečnik, s strani prejemnika sredstev pa 

zakoniti zastopnik __________________________________. 

6. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki urejali sporazumno, v nasprotnem primeru bo spore 
reševalo stvarno pristojno sodišče. 

 
7. člen 

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka  po dva izvoda. 
 

8. člen 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja za proračunsko leto 2020. 
 
 
 

 
Datum:  

Številka:  
Datum:  

  
  

PREJEMNIK SREDSTEV 
Odgovorna oseba 
________________ 

OBČINA DOBRNA 
Župan 
Martin Brecl 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. OZNAČBA KUVERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. POROČILO O SOFINACIRANJU OBNOVE OBJEKTOV TER INVESTICIJ V OPREMO V OBJEKTIH 
NEPREMIČNE SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI DOBRNA V LETU 2020 

 
 
PREDLAGATELJ: 

Ime predlagatelja: ________________________________________________________ 

Naslov: ________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: _______________________________________________________ 

 
PODATKI O OBJEKTU 

Ime spomenika: __________________________________________________________ 

Evidenčna številka spomenika (EŠD): ________________________________________ 

 

Vsebinsko poročilo 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Datum: _________________ žig podpis odgovorne osebe 
 
      

 


