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Na podlagi 30. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) ter 7. 
člena Pravilnika o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine na območju Občine Lukovica 
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/2019) Občina Lukovica objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje obnove sakralne nepremične kulturne dediščine na območju Občine 

Lukovica za leto 2020 
 
 

I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 
 
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Sofinancira se obnova sakralne kulturne dediščine. 
 
Predmet sofinanciranja so naslednje obnove: 

a) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad kulturnih spomenikov, ki so 
razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Lukovica;  

b) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad nepremične kulturne 
dediščine, ki se nahaja znotraj zaščitenega območja spomenika lokalnega pomena in ima 
kulturno zgodovinsko vrednost v zaščitenem območju;  

c) restavratorske in sanacijsko-konservatorske posege na kulturnih spomenikih lokalnega 
pomena in nepremični kulturni dediščini.  

 
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU 
 
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo pravne in fizične osebe, ki:  

– so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali  

– so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o 
sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.  

V primeru, da obstaja več solastnikov ali najemnikov kulturne dediščine, so za pridobitev sredstev iz 
naslova sofinanciranja, vlogo dolžni predložiti vsi oziroma lahko za pridobitev sredstev pooblastijo 
skupnega predstavnika. 
 
Pogoji za sodelovanje na razpisu:  

– enota je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Lukovica ali se 
nahaja znotraj zaščitenega območja spomenika lokalnega pomena in ima kulturnozgodovinsko 
vrednost v zaščitenem območju oziroma ima status nepremične kulturne dediščine, 

– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, so bili izvedeni v letih 2018, 2019 in 
v letu 2020, dela zaključena do konca leta 2020,  

– vlagatelj mora imeti ali pridobiti kulturno – varstvene pogoje in soglasje za poseg, ki ju izda 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, 

– vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Lukovica, 
– vlagatelj za isti namen še ni prejel sredstev iz proračuna Občine Lukovica. 

 

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 
 
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na območju 
Občine Lukovica za leto 2020 znaša 20.000,00 EUR. 

 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na proračunski postavki 082034 Obnova 
nepremične sakralne kulturne dediščine. 
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V. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE 
LUKOVICA 

 
Prednost pri sofinanciranju bodo imele obnove:  

– glede na stopnjo/pomen zaščitenosti enote,  

– glede na stopnjo poškodovanosti objekta. 

 
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:  

a) Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti enote:  

– razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena (15 točk)  

– nepremična kulturna dediščina, ki se nahaja znotraj območja spomenika lokalnega 
pomena in ima kulturnozgodovinsko vrednost v zaščitenem območju (10 točk)  

– enota ima status nepremične kulturne dediščine (5 točk);  

b) Glede na stopnjo poškodovanosti objekta:  

– enota je brez poškodb (0 točk)  

– enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote (5 točk)  

– enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote (10 točk)  

– enoti zaradi poškodb grozi porušitev (15 točk);  

Glede na doseženo število točk se določijo upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na 
javnem  razpisu in ki so pravočasno vložili vlogo. Sredstva se razdelijo do višine sredstev določenih v 
proračunu za tekoče leto za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine. 
 
VI. VSEBINA VLOGE 
 
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. na način opredeljen v razpisni dokumentaciji. 
 

 
VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG  
 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na 
območju Občine Lukovica za leto 2020«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
najkasneje do 23. 10. 2020, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka 
prispele na sedež naročnika. 
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si. 
 
 
IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 
 
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske uprave v roku 15 dni od odpiranja vlog. 
 
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, v 
kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Lukovica in upravičencem ter 
podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. 
 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lukovica.si/
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X. INFORMACIJE 
 
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v 
času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310.  
 
 
Številka: 410-0008-1/2020 
Datum: 24. 9. 2020 
 

mag. Olga Vrankar, l. r. 

ŽUPANJA 
 


