
 

Datum: 27. 9. 2022         
Št. zadeve: 410-13/22 
 
Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS št. 
77/19, 44/21) objavlja 

 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNIH OBJEKTOV  

oz. POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2022 

 

Predmet javnega poziva 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine 
Sodražica v letu 2022 oz. pomoč verskim skupnostim. 

Upravičenci 

Upravičenci so registrirane verske skupnosti, ki so lastniki oz. upravljavci sakralnih in 
spremljajočih objektov na območju občine Sodražica. 

Upravičeni stroški sofinanciranja 
Upravičeni stroški so: gradbeno-obrtniška in restavratorska dela na objektih, nakup opreme za 
potrebe objektov, ki so predmet tega javnega poziva. Podlaga za realizacijo sofinanciranja so 
računi izvajalca del. 

Kriteriji za dodelitev sredstev 
Prednost pri sofinanciranju imajo objekti, ki so razglašeni za kulturni spomenik, oz. objekti, na 
katerih bi z opustitvijo obnovitvenih del nastala težko popravljiva škoda. Višina sofinanciranja bo 
odvisna od skupne vrednosti prijavljenih projektov in se določi s sklepom Komisije. Merila so 
določena v razmerju, ki se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto 
vseh upravičenih vlog, glede na vrednost upravičenih stroškov. Vse prispele vloge bo pregledala 
in ovrednotila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 

Višina razpisanih sredstev 
Višina razpisanih sredstev je določena v Proračunu Občine Sodražica za leto 2022, proračunska 
postavka 18036, konto 4310002, in znaša 6.000 EUR. 

Način in rok prijave 
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Vlogo je potrebno posredovati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako »Prijava JP – 
sakralni objekti«. Na kuverti mora biti jasno naveden tudi naslov vlagatelja. Upoštevane bodo 
vse prijave, ki bodo prispele na sedež Občine Sodražica do 10. 10. 2022 do 15. ure.  

Informacije 
Za dodatne informacije glede poziva se obrnite na Darjo Vetrih, e-naslov: 
darja.vetrih@sodrazica.si ali 01 83 71 005.  
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