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Sveti Tomaž 10.06.2015 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 

14. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na 
območju občine Sveti Tomaž 
 

14. 

Na podlagi 30. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) 
objavljam naslednji 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na območju občine Sveti 

Tomaž 
 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v 
občini Sveti Tomaž v letu 2015. 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove in vzdrževanje nepremične sakralne 
kulturne dediščine. 
 
2. Okvirna višina razpisanih sredstev 
Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih 
objektov v letu 2015  je 4.000,00 €. 
 
3. Upravičenci 
Na razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov na območju Občine Sveti Tomaž. 
 
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 
Na javni razpis lahko oddajo vlogo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v določenem roku, 
- prijavitelj je lastnik sakralnega objekta na območju občine Sveti Tomaž 
- dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji pristojnega zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, 
- finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja, 
pridobljena na podlagi tega javnega razpisa, porabijo v letu 2015 (predračun). 
 
6. Vsebina vloge 
Vloga za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov se vloži na obrazcu,ki je 
sestavni del tega razpisa. K vlogi se priloži obvezno predračun. 
Občina po potrebi zahteva dodatna pojasnila in dokumentacijo. 
 
7. Kriteriji za dodelitev sredstev 
Sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov se bodo dodelila na 
podlagi naslednjih kriterijev: 
- pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine, 
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- vrednost izvedbenih del, 
- višji delež lastnih sredstev, 
- vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje ter ogroženost kulturne dediščine 
 
Prednost bodo imeli prijavitelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja 
ali povečevanju škode na objektih.   
 
6. Prosilci oddajo svoje vloge v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti 
Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž s pripisom “ obnova spomenikov v letu 2015”. 
 
7. Rok za oddajo vloge je vključno do 11. julija 2015. 
Prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane. 
 
8. Dodatne informacije dobite na tel. (02) 741 6600, pri ga. Hartman Zinki vsak delovni dan 
od 8. do 12. ure. 
 
9. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
 
10. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.  
 
Številka: 419-65/2015 01 zh 
Sveti Tomaž, 10.06.2015 
          

                                                       Mirko Cvetko l.r. 
                     ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

            


