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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VAROVANJA 

KULTURNE DEDIŠČINE   
V OBČINI LOGATEC, ZA LETO 2012 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

- sklep o uvedbi javnega razpisa z merili 
- navodila in pojasnila za pripravo predloga 
- obrazec za pripravo predloga 
- obrazec za opremo kuverte (nalepite na prednjo stran kuverte z vlogo) 
- vloga za izdajo kulturno-varstvenih pogojev 
- vloga za izdajo kulturno-varstvenega soglasja 

PLAČILO UPRAVNE TAKSE 
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno 
besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 
EUR). 
 
Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer: 
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec 
Koda namena: GOVT 
Namen nakazila: taksa razpis – kulturna dediščina 
Znesek: 22,66 EUR 
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-12. 
 
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse. 
 
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  
društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z 
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe 
oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil. 
 
Pogosto vprašanje: ali za vsak projekt posebej plačam takso? 
Odgovor: Ne, takso je potrebno plačati samo za vsako razpisno področje posebej, na primer: 
prijavljate projekte na turizem, projekte na kulturo in projekte na kulturno dediščino. Oddali boste tri 
kuverte, za vsako razpisno področje svojo in za vsako kuverto je potrebno plačati upravno takso. Za 
posamezne projekte, ki jih znotraj nekega področja prijavljate (primer: na turizmu je možno prijaviti 5 
programov) pa se ne plačuje posebej takse. 1 kuverta = 1 upravna taksa. 
 

POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV 
Za pomoč smo vam na voljo v Občinskem uradu Občine Logatec, in sicer za področje kulturne 
dediščine: Renata Gutnik, tel: 01/759 06 33, e-mail: renata.gutnik@logatec.si. 

 
Številka: 622-1/2012-2 
Datum: 25. 1. 2012  
 
 
 
 
 

OBČINA LOGATEC 

mailto:obcina.logatec@logatec.si
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Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.: 12/11), objavlja  

 
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV  

ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE  
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012 

 
 
Predmet razpisa: Finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2012, namenjena 
sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2012. 

 
Predlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo lastniki kulturne dediščine na področju občine Logatec ali 
investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini na področju občine Logatec.  
 
Razpisno področje: Projekti varovanja enot kulturne dediščine, ki imajo dokazano vsebinsko 
upravičenost. Varovanje je takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in obnovo omogoča 
obstoj vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu.  

 
Višina sredstev: 16.000,00 EUR 
 
Kriteriji in merila za izbor:  
 
a) Glede na vrsto varstvenega režima enote :   
kulturna dediščina 30 točk 
razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena 30 točk 
razglašen kulturni spomenik državnega pomena 15 točk 
začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena 30 točk 
začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena 15 točk 
  
b) Glede na stopnjo poškodovanosti enote:   
enota je brez poškodb 5 točk 
enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote 10 točk 
enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote 30 točk 
enoti zaradi poškodb grozi porušitev 20 točk 
  
c) Glede na dostopnost enote:   
dostop je omogočen javnosti 10 točk 
dostop je omogočen tudi mladim, starejšim in invalidom 25 točk 
javnost nima dostopa 0 točk 
    
d) Glede na informiranje javnosti o njenih vrednotah:   
javnost je informirana, po evidenci lastnika enoto letno obišče   
do 100 obiskovalcev 15 točk 
do 500 obiskovalcev 20 točk 
nad 1000 obiskovalcev 25 točk 
lastnik enote javnosti ne informira 0 točk 
    
e) Ta projekt je sofinanciran tudi z drugimi sredstvi RS, EU:   
da 20 točk 
ne 0 točk 
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Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 
50 A, Logatec - I. nadstropje in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije v zvezi z javnim 
razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova 
renata.gutnik@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.  
 
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-
uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in 
tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:  
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec 
Koda namena: GOVT 
Namen nakazila: taksa razpis – kulturna dediščina 
Znesek: 22,66 EUR 
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-12. 
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse. 
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  
društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z 
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe 
oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil. 
 
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po 
pošti vključno z datumom 1. 3. 2012. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem 
razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju. 
 
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih 
kuvertah z oznako: »Javni razpis – sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini 
Logatec za leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z navedbo naziva (ime) 
predlagatelja in njegovim naslovom. 
 
Odločbo o izbiri predlagateljev: bodo predlagatelji prejeli v roku 60 dni po preteku roka za oddajo 
prijav. 
 
Pogodbe o sofinanciranju: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem 
postopku. 
 
Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za 
katerega velja razpis. 
 
 
Številka: 622-1/2012-1 Berto MENARD l.r. 
Datum: 25. 1. 2012 ŽUPAN 
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Navodila za izpolnjevanje vloge 

I. Osnovni podatki o predlagatelju/investitorju: podatki o prosilcu. 
 
II. Bančni račun predlagatelja: podatki o bančnem računu, kamor bo Občina Logatec 
nakazala   
sredstva. 

 
III. Podatki o lastništvu enote kulturne dediščine z izjavo lastnika, v kolikor  
predlagatelj/investitor ni lastnik enote kulturne dediščine. Če predlagatelj/investitor ni lastnik 
enote kulturne dediščine, mora investitor od lastnika pridobiti podpis izjave, da se strinja s projektom in 
kot obvezno prilogo priložiti ustrezno listino (npr. pogodbo), s katero predlagatelj/investitor dokaže, da 
ima pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini 
 
IV. Podatki o kulturni dediščini, za katero se predvideva varovanje: 

1. Ime kulturne dediščine:  vpišite ime kulturne dediščine kakor je navedeno v Registru kulturne 
dediščine Republike Slovenije ter vpišite njeno evidenčno številko (EŠD). Vse enote kulturne 
dediščine so vpisane v Register kulturne dediščine, ki je dosegljiv na spletišču: 
http://rkd.situla.org/?uid=2375.  
 

2. Lokacija kulturne dediščine: pod to točko navedite številko parcele, na kateri stoji kulturna 
dediščina ter ime katastrske občine. 
 

a) Vrsta varstvenega režima enote: v tej rubriki primerno označite eno izmed naštetih opcij. V kolikor 
je vaša enota razglašen kot katerikoli spomenik, ste od pristojnega organa prejeli odločbo o razglasitvi 
kulturne dediščine za spomenik. Vsi spomeniki različnih varstvenih režimov imajo v Registru kulturne 
dediščine RS tudi zapisano to oznako. V primeru težav pri identifikaciji vaše dediščine, se lahko za 
pomoč obrnete tudi na uradno osebo Renato Gutnik, osebno, ali  po telefonu na številko 01/7590 633. 
 
b) Stopnja poškodovanosti enote: v tej rubriki čim bolj realno označite dejansko stanje kulturne 
dediščine. Če komisija meni, da stanje kulturne dediščine ni realno označeno, si pridružuje pravico, da 
dejansko stanje ugotovi iz priloženih kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja. 
 
c) Dostopnost enote: v tej rubriki realno označite ali je enota kulturne dediščine dostopna za različne 
skupine javnosti. Pri dostopu invalidov se smatra, da lahko invalidi do enote kulturne dediščine pridejo 
tudi z berglami ali invalidskim vozičkom, brez pomoči neinvalidnih oseb. 
 
d) Informiranje javnosti o vrednotah enote: v tej rubriki realno označite ali lastnik (investitor) enote 
javnost ne informira ali jo informira. Če jo, ustrezno označite število obiskovalcev na letni ravni, ki 
morajo biti zapisani v evidenci obiska (knjiga gostov). 
 
e) Ta projekt je sofinanciran tudi z drugimi sredstvi RS, EU: ustrezno označite ali je/bo v 
proračunskem letu 2012 projekt varovanja, ki ga prijavljate na občinski razpis, sofinanciran tudi z 
bodisi državnimi bodisi evropskimi sredstvi.  
  
 
V. Podatki o investiciji: 
Opis investicije oziroma predvidene obnove: Pod to točko opišite, kaj natančno želite obnoviti na enoti 
kulturne dediščine. (opišite cilj programa (npr: Obnova strešne kritine na domačiji Tejintej), 
vsebina/namen programa (npr: z obnovo strehe bo  odpravljen slab izgled dediščine in ustavljen 
propad dediščine), aktivnosti, ki so  potrebne za dosego cilja (npr: priprava strokovne analize strehe, 
priprava vsebinskega in terminskega programa del, izvedba del), nosilec (prijavitelj), sodelujoči / 
izvajalec (gradbeno podjetje A je to d.o.o.,…), reference (naštejte katere projekte varovanja kulturne 
dediščine je izvajalec že realiziral). 
 

 
VI. Finančno ovrednotenje investicije 

a) Predračunske vrednosti predvidene investicije: Glede na pridobljene predračune navedite 
izvajalca del ter znesek vrednosti del. 
 

b) Predvideno financiranje: napišite, kolikšen bo vaš lastni vložek, kolikšen pričakujete, da naj bi 
bil s strani Občine Logatec in morebitnih ostalih virov kot so RS, EU, drugo. 
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c) Terminski plan investicije: Navedite čas začetka in zaključka investicije. Pazite, da bo 
terminski plan tak, da bo mogoče porabiti dodeljena sredstva s strani Občine Logatec v 
proračunskem letu, za katerega velja razpis. 

 
Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi: priložiti je potrebno vse zahtevane obvezne   

priloge, ki so:  
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec,  
- kulturno-varstveni pogoji,  
- kulturno-varstveno soglasje,  
- predračun predvidenih del  
- in fotografija enote kulturne dediščine, na kateri bo izvedena akcija zaščite.  

Fotografija ne sme biti starejša od treh (3.) mesecev, na njej pa mora biti viden digitalni datum 
posnetka, 

- če predlagatelj/investitor ni lastnik enote kulturne dediščine, je potrebno priložiti 
ustrezno listino, s katero predlagatelj/investitor dokaže, da ima pravico za izvedbo ukrepov 
na enoti kulturne dediščine, katero bo varoval (obnavljal, ipd.). 

 

Kulturno-varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje pridobite na Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana. Več informacij v zvezi s 
pogoji in soglasji  dobite na telefonu omenjenega zavoda: 01 241 07 00 in preko elektronske pošte 
tajnistvo.oeljubljana@zvkds.si. Informacije o prilogah, ki jih je potrebno priložiti k vlogi za pridobitev 
kulturno-varstvenih pogojev za najpogostejša vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela boste našli 
na naslovu: http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/pridobitev-kulturnovarstvenih-pogojev/. 

 

 

Oprema kuverte: V kolikor boste obrazec izpolnjevali elektronsko, se bodo na tonamenskem obrazcu 
na zadnji strani razpisne dokumentacije vaši podatki že izpisali. Na obrazcu bo potrebno označiti še ali 
gre za vlogo ali dopolnitev vloge. Obrazec izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko 
obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete. 
 
 
 
Razpisne dokumentacije in njenih prilog ne spenjajte s spenjačem. Razpisno dokumentacijo natisnite 
obojestransko, format A4. Vse priloge naj bodo pripravljene na istem formatu. 
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OBRAZEC ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE  

V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012 
 

I. OSNOVNI PODATKI O PREDLAGATELJU 
 
1. Uradni naziv predlagatelja/investitorja:  
Ime in priimek odgovorne osebe:  
EMŠO (za fizične osebe):  
Matična številka predlagatelja:  
Davčna številka predlagatelja:  
Naslov:  
Pošta in kraj:  
Telefon / faks:  
Elektronska pošta:  
URL (spletna stran): http:// 
 

 

II. BANČNI RAČUN PREDLAGATELJA 
 
Popolna št. TR za nakazilo sredstev:  
Pri banki: PE: 
 
 

III. PODATKI O LASTNIŠTVU ENOTE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Ime in priimek lastnika:  

Naslov lastnika:  

Pošta in kraj:  

Elektronski naslov lastnika  

Telefon lastnika  

(če predlagatelj/investitor ni lastnik enote kulturne dediščine, je potrebno priložiti izjavo lastnika, da se 
s projektom varovanja strinja in ustrezno listino, s katero predlagatelj/investitor dokaže, da ima pravico 
za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini) 

 

IZJAVA LASTNIKA (v kolikor predlagatelj ni lastnik) 
Lastnik  

s svojim podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v celotni dokumentaciji javnega 
razpisa in izjavljam, da se s projektom varovanja, ki ga zgoraj navedeni predlagatelj predlaga, 
strinjam. 

 

 

 

 

 

Kraj Datum ( žig)  Podpis 
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IV. PODATKI O ENOTI KULTURNE DEDIŠČINE V PROJEKTU VAROVANJA 
 

Ime kulturne dediščine: 1  
- EŠD (evidenčna številka dediščine):             
 

Lokacija kulturne dediščine: 
parcelna številka:  katastrska občina:  
 

 
a) Vrsta varstvenega režima enote (primerno označite): 
     Kulturna dediščina 
     Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena 
     Razglašen kulturni spomenik državnega pomena 
     Začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena 
     Začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena 
 
 
b) Stopnja poškodovanosti enote (primerno označite): 
     Enota je brez poškodb 
     Enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote 
     Enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote 
     Enoti zaradi poškodb grozi porušitev 
 
 
c) Dostopnost enote (primerno označite): 
     Dostop je omogočen javnosti 
     Dostop je omogočen tudi mladim, starejšim in invalidom 
     Javnost nima dostopa 
 
 
d) Informiranje javnosti o vrednotah enote (primerno označite): 
     Javnost je informirana, po evidenci enoto letno obišče: 

- do 100 obiskovalcev 
- do 500 obiskovalcev 
- nad 1000 obiskovalcev 

     Lastnik enote javnosti ne informira 
 
 
e) Ta projekt je sofinanciran tudi z drugimi sredstvi RS, EU: (primerno označite): 
     Da 
     Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ime, kot je zabeleženo v Registru kulturne dediščine RS. (http://rkd.situla.org/?uid=2375) 
  Podatke pod to točko(b) lahko dobite tudi na sedežu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec 
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V. PODATKI O INVESTICIJI 

 

Opis investicije oziroma projekta varovanja kulturne dediščine: 

Ime investicije / projekta:  

Cilj:  

Vsebina / namen:  

Aktivnosti:  

 

 

Nosilec:  

Sodelujoči / izvajalec:  

 

Reference izvajalca:  

 

 

VI. FINANČNO OVREDNOTENJE INVESTICIJE 

 

a) Predračunske vrednosti predvidene investicije (v EUR): 

1. Izvajalec del:  Vrednost del: EUR 

2. Izvajalec del:  Vrednost del: EUR 

3. Izvajalec del:  Vrednost del: EUR 

4. Izvajalec del:  Vrednost del: EUR 

Skupna vrednost investicije je: EUR 

 

a) Predvideno financiranje: 

1. Lastna sredstva: EUR 

2. Sofinanciranje s strani Občine Logatec:   EUR 

3. Republika Slovenija: EUR 

4. Evropska unija: EUR 

5. Morebitni ostali viri: EUR 

 

b) Terminski plan investicije: 

1. Pričetek investicije:  

2. Zaključek investicije:  
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VII. OBVEZNE PRILOGE, KI JIH JE ŠE POTREBNO PRILOŽITI VLOGI 

 
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec, 
- kulturno-varstvene pogoje, 
- kulturno-varstveno soglasje, 
- predračun predvidenih del, 
- fotografija enote kulturne dediščine, na kateri bo izvedena akcija zaščite. Fotografija ne sme biti 

starejša od treh (3.) mesecev, na njej pa mora biti viden digitalni datum posnetka. 
- če predlagatelj/investitor ni lastnik enote kulturne dediščine, je potrebno priložiti ustrezno listino, s 

katero predlagatelj/investitor dokaže, da ima pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini 

 
 
 

I Z J A V A 
Odgovorna oseba  

s svojim podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v celotni dokumentaciji javnega 
razpisa in izjavljam, 
- da bomo pri realizaciji predlaganih vsebin zagotovili sredstva za plačilo razlike med zneskom 

celotne vrednosti predlaganih vsebin in odobrenimi sredstvi Občine Logatec, 
- da bo izvedba predlaganih vsebin v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, 
- da bomo v roku izpolnili vse pogodbene obveznosti. 
- Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri 

upravljavcih zbirk podatkov.  
- Za  dokazilo o lastništvu (v kolikor je vlagatelj lastnik in ne najemnik) in podatke o razglasitvi, da je 

prijavljena enota razglašena za kulturni spomenik ali je vpisana v Register kulturne dediščine RS 
dovoljujem občinskemu upravnemu organu, da si sam, po uradni dolžnosti, pridobi podatke, ki so 
zahtevani v vlogi. 

 
 
Kraj Datum ( žig)  Podpis 
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Spodnjo (ustrezno izpolnjeno) tabelo izrežete in prilepite na sprednjo stran zaprte 
ovojnice. Polje vlagatelj lahko izpolnite v elektronski obliki preden obrazec natisnete.  
(Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.)  
 
 

 
JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE  

PROJEKTOV VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE  
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012   

 
NE ODPIRAJ 

Pošiljatelj Prejemna številka  
Občine Logatec 

   
ime, priimek 
 
naslov vlagatelja 
 
pošta in kraj 

 (vlagatelj ustrezno označi) 
 

Vloga               Dopolnitev vloge 
Prejemnik:  
                  Občina Logatec 
                  Tržaška cesta 50 A 
 
                  1370 Logatec 
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