
OBČINA DOMŽALE 

JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO SOFINANCIRANJA PROJEKTOV  

OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2019 

 

I. 

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13, 11/15) Občina Domžale v letu 2019 načrtuje 

sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale. 

 

II. 

Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine 

Domžale, in sicer: 

- akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturne dediščine, 

- restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni dediščini, 

- raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine, 

- nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja kulturne dediščine, 

- akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega pomena, za katere je izražen širši 

lokalni interes, 

- zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine. 

 

III. 

Pogoji za sofinanciranje: 

- prijavitelj je lastnik kulturne dediščine ali ima stavbno pravico na kulturni dediščini ali ima v 

primeru premične kulturne dediščine dovoljenje lastnika kulturne dediščine za izvedbo 

prijavljenega projekta, 

- prijavitelj ima vsebinsko in finančno opredeljen projekt, 

- prijavitelj je pridobil pozitivno mnenje pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na 

področju varstva nepremične ali premične dediščine (pristojni javni zavod), 

- pravice do prijave nimajo neposredni in posredni proračunski uporabniki, 

- projekti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa, če so lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk 

občinskega proračuna. 

 

Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov. 

 

IV. 

Merila: 

- registrirana kulturna dediščina, 

- pomen kulturne dediščine v občini Domžale, 

- stopnja ogroženosti kulturne dediščine, 

- mnenje pristojnega zavoda (pozitivno mnenje, priporočilo). 

 

V. 

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega javnega razpisa 

posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo projekta 

ohranjanja kulturne dediščine. 

 

Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.), obdaritev, stroškov 

izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravilišč, stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v 

neposredni povezanosti z izvajanjem projekta ohranjanja kulturne dediščine. 



 

Prijavitelj mora vlogi priložiti zapisnik zadnje seje zbora članov v primeru, da je prijavitelj društvo, 

oziroma zapisnik zadnje seje organa upravljanja, ki ne sme biti starejši od 1 leta. 

 

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen projekt, ki je 

predmet tega javnega razpisa, je 200,00 EUR. 

VI.  

Sredstva bodo dodeljena za projekte ohranjanja kulturne dediščine v letu 2019. Dodeljena proračunska 

sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019, skrajni rok za 

predložitev dokumentarnega zahtevka za izplačilo je 29.11.2019. 

 

VII. 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu 2019: 

do 10.000,00 EUR 

 

Rok za oddajo vlog: 

08.07.2019 

VIII. 

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija obsega: 

- besedilo razpisa, 

- obrazec prijave. 

 

Obrazci za prijavo: 

Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na spletni strani: www.domzale.si, pod 

rubriko »Razpisi« in je obvezni sestavni del prijave. 

 

IX. 

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, v zaprti kuverti s pripisom »za javni razpis št. 620-

2/2019 – ne odpiraj« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljete 

priporočeno po pošti na naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 

69, 1230 Domžale. 

 

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka na način, kot je 

opredeljen v prejšnjem odstavku z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev oziroma 

sprememba nanaša.  

 

Odpiranje vlog bo dne 11.07.2019 ob 12.00 uri v sejni sobi v 1. nadstropju Občine Domžale, Ljubljanska 

cesta 69, 1230 Domžale. Odpiranju vlog, prispelih na ta javni razpis, sme prisostvovati fizična oseba ali 

zastopnik pravne osebe, ki kandidira na razpisu oziroma mora imeti oseba pisno pooblastilo za 

zastopanje za ta primer. 

 

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 7220-100 int. 20150. 

 

X. 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po roku za oddajo vloge. 

 

Številka: 620-2/2019 

Datum:   31.5.2019 

 

    Župan 

Toni Dragar 

http://www.domzale.si/


 

 

 


