
 

 
OBČINA RADENCI 
OBČINSKI SVET 
 

 
Številka: 12 DOPISNA/AD 1-2021 

Datum: 10.3.2021 

 

 

ZADEVA:                                      

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SREDSTEV S 

PRORAČUNSKE POSTAVKE 04136 NEPREMIČNA 

KULTURNA DEDIŠČINA 

 

PRAVNA PODLAGA: 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 11/11 - UPB4, 14/13, 101/13) ter 16. člena Statuta Občine 

Radenci (Uradni list RS, št. 2/11 in 67/15) 

 

PREDLAGATELJ:                   Občinska uprava Občine Radenci 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci 

 

PREDLOG  SKLEPA:              Občinski svet občine Radenci sprejme Pravilnik o dodeljevanju   

                                            sredstev s proračunske postavke 04136 nepremična kulturna  

                                            dediščina. 

 

  FINANČNE POSLEDICE:    Sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev s proračunske 

postavke 04136 nepremična kulturna dediščina ne bo imel 

dodatnih finančnih posledic za proračun Občine Radenci.              

 

OBRAZLOŽITEV:                   V prilogi 

 

 

               Roman LELJAK 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- obrazložitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev s proračunske postavke 04136  

nepremična kulturna dediščina,  

- Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev s proračunske postavke 04136  

nepremična kulturna dediščina. 

 

  

 

 

 

 

 



I. OBRAZLOŽITEV: 

Ta pravilnik opredeljuje: 

- sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih 

spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve 

na območju občine Radenci; 

- sofinanciranje obnove sakralnih spomenikov; 

- rušitve starih objektov, zgrajenih pred letom 1965, ki predstavljajo nevarnost za okolico oz. 

ogrožajo varnost ljudi (lega ob občinskih cestah) in kazijo izgled kraja; 

- obnovo starih cimpranih hiš, ki kazijo podobo kraja in bi njihova obnova prispevala k lepši 

okolici in razvoju občine.  

 

 

V primeru dodelitve sredstev, se le ta izplačajo po opravljeni storitvi. Dokazila o izvedenih 

delih se dostavijo na občino, kar je potem tudi podlaga za izplačilo odobrenega zneska pomoči 

(račun, fotografije pred in po izvedbi). 

 

 

II. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev s proračunske postavke 04136 nepremična 

kulturna dediščina ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun Občine Radenci. 

 

 

III. PREDLOG SKLEPA 

Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev s 

proračunske postavke 04136 nepremična kulturna dediščina. 

 

Župan Občine Radenci, 

Roman Leljak 
 

  



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13, 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradni 

list RS, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na ______ dopisni seji dne 

____________ sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o dodeljevanju sredstev s proračunske postavke 04136 Nepremična kulturna 

dediščina 

 

 

1. člen 

Ta pravilnik opredeljuje: 

- sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih 

spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve 

na območju občine Radenci; 

- sofinanciranje obnove sakralnih spomenikov; 

- rušitve starih objektov, zgrajenih pred letom 1965, ki predstavljajo nevarnost za okolico oz. 

ogrožajo varnost ljudi (lega ob občinskih cestah) in kazijo izgled kraja; 

- obnovo starih cimpranih hiš, ki kazijo podobo kraja in bi njihova obnova prispevala k lepši 

okolici in razvoju občine.  

 

2. člen 

 

    Sakralni spomeniki se sofinancirajo iz občinskega proračuna do največ 30% vrednosti 

posameznega posega.  

 

    Drugi kulturni spomeniki lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes, so 

spomeniki v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki z gospodarjenjem kulturnega spomenika 

ne izvajajo dobičkonosnih dejavnosti oziroma ne ustvarjajo presežka prihodkov za lastne 

potrebe. Širši lokalni interes se opredeli z odlokom o razglasitvi kulturnega spomenika 

lokalnega pomena na območju Občine Radenci. 

     

    Prednost pri sofinanciranju imajo posegi prijavljeni in odobreni na javnih razpisih 

Ministrstva za kulturo RS oziroma skladov Evropske unije oziroma posegi, ki so ključnega 

pomena za zaščito pred propadanjem kulturnega spomenika. Posegi na teh spomenikih se 

sofinancirajo največ v višini 50% vrednosti posega. 

 

    Pogoj za sofinanciranje je, da je poseg odobren in sofinanciran s strani Ministrstva za 

kulturo RS oziroma skladov Evropske unije. 

 

    Ostali kulturni spomeniki, ki se ne uvrščajo v zgoraj navedene definicije kulturnega 

spomenika, se ne sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Radenci. 

 

    Za rušitve starih objektov, zgrajenih pred letom 1965, ki predstavljajo nevarnost za okolico 

oz. ogrožajo varnost ljudi (lega ob občinskih cestah) in kazijo izgled kraja se lahko nameni 

največ 2000 eur bruto.   

 

3. člen 

 

    Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu Občine Radenci v višini, 

ki je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto. 

 

    Sredstva se podeljujejo vse do porabe le teh. 

 

 

 



4. člen 

 

    V primeru dodelitve sredstev, se le ta izplačajo po predložitvi obračuna nastalih in plačanih 

stroškov.  

 

    Dokazila o izvedenih delih se dostavijo na občino, kar je potem tudi podlaga za izplačilo 

odobrenega zneska pomoči (račun, fotografije pred in po izvedbi). V primeru rušitve je 

potrebno predložiti tudi fotografije materiala. 

 

5. člen 

 

    Komisijo sestavljajo vsaj trije člani, od katerih je vsaj en predstavnik občinske uprave.  

 

Prispele vloge  pregleda, oceni in ovrednoti, strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 

 

    Komisija pregleda popolnost prispele vloge, opravi ogled ter oceni ali je vlagatelj upravičen 

do dodelitve sredstev ter dodeli sredstva v skladu s pravilnikom. 

 

O odpiranju vloge mora komisija voditi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 

 

Komisija ima lahko po potrebi seje/uskladitve tudi na dopisni seji, o kateri mora sestaviti 

zapis. 

 

    Pritožba na sklep, ki ga na predlog komisije podpiše direktor-ica občinske uprave, se poda 

v roku osmih dni od sprejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Radenci v roku 8 dni od 

prejema. Odložitev župana je dokončna. 

 

6. člen 

 

Če v proračunu ni zagotovljenih sredstev, se pravilnik ne izvaja. 

 

7. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

       

 

 

Štev: ____________ 

Datum: ___________ 

 

 

Roman LELJAK, 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/47539/#11.%C2%A0%C4%8Dlen

