
ČISTOPIS MAJ 2007

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-
UPB1) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št.  132/04) je občinski svet 
Občine Železniki na 29. redni seji dne 6. 3. 2002 in 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v občini Železniki

1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za sofinanciranje prenove stavbne dediščine v občini 
Železniki.

2. člen
Sredstva,  namenjena  za  sofinanciranje  prenove  stavbne  dediščine,  se  zagotovijo  letno  v 
proračunu Občine Železniki. Predlog razdelitve glede na letna razpoložljiva sredstva pripravi 
komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prenove stavbne dediščine.

3. člen
Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo lastniki stavbne dediščine v občini Železniki, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da je objekt, katerega prenavljajo, vpisan v register kulturne dediščine,
- prioriteto imajo objekti, ki so z odlokom razglašeni za kulturni spomenik,
- izpolnjeni  morajo  biti  pravno-formalni  pogoji  (lastništvo,  lokacijsko  dovoljenje, 

gradbeno  dovoljenje  oziroma  priglasitev  del,  odvisno  od  prostorsko  ureditvenih 
pogojev),

- dela morajo biti opravljena po navodilih spomeniško-varstvene službe.

4. člen
Upravičenci  pridobijo  sredstva  pod  pogoji,  določenimi  s  tem  pravilnikom,  z  razpisi  ali 
javnimi objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v medijih.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
- namen, za katerega se dodeljujejo sredstva,
- višino razpisanih sredstev,
- kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
- pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
- rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov, na 

katerega se vložijo zahtevki,
- rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.

5. člen
O dodelitvi sredstev odloča župan na podlagi predloga komisije za izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje prenove stavbne dediščine



6. člen
Na osnovi sklepa o dodelitvi  sredstev sklene Občina s prosilcem in izvajalcem tri-partitno 
pogodbo o sofinanciranju prenove.

7. člen
Izplačila sredstev občine se realizirajo po opravljenem pregledu in potrjeni situaciji oziroma 
računu (pregled  s  strani  Zavoda  za  varstvo kulturne  dediščine  Slovenije,  Območne  enote 
Ljubljana in predstavnika občine) na račun izvajalca v skladu s podpisano pogodbo iz 6. člena 
tega pravilnika.

7. a člen
Komisija pri izboru programov za sofinanciranje upošteva naslednje kriterije in merila:

1. Kategorija spomenika (akt o razglasitvi spomenika in Register kulturne dediščine, INDOK 
pri MK)

• spomenik državnega pomena 15 točk
• spomenik regionalnega pomena 10 točk
• registrirana dediščina 5 točk

opomba: točke se med seboj ne seštevajo

2. Pomen obnove spomenika za lokalno skupnost (ogroženost spomenika ali dediščine, njena 
lega, dostopnost javnosti, obnova odstranjuje neustrezne rešitve iz preteklosti)

• obnova je za lokalno skupnost velikega pomena 15 točk
• obnova je za lokalno skupnost srednjega pomena 10 točk
• obnova je za lokalno skupnost manjšega pomena 5 točk

opomba: točke se med seboj ne seštevajo

3. Faza obnove spomenika ali objekta dediščine

• objekt je v končni fazi obnove 15 točk
• objekt je v vmesni fazi obnove 10 točk
• objekt je v začetni fazi obnove 5 točk

opomba: točke se med seboj ne seštevajo

4. Strokovna ocena o ustreznosti predlaganih posegov

• predlagani posegi so strokovno nadpovprečni 15 točk
• predlagani posegi so strokovno povprečni 10 točk
• predlagani posegi so strokovno podpovprečni 5 točk

opomba: točke se med seboj ne seštevajo

8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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