VZOREC
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, identifikacijska št. za DDV: SI59920327 (v
nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan mag. Anton Luznar
in
……………………………………………,
identifikacijska
št.
za
DDV:
………………………….
(v nadaljevanju: izvajalec), ki jo zastopa ………………………
skleneta naslednjo
POGODBO
o financiranju kulturnega projekta v letu 2019
št. 415-01/2019-…
1. člen
S to pogodbo se Občina Železniki zavezuje za financiranje, izvajalec pa za izvedbo projekta s
področja vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v letu 2019 in sicer:
»……………………………………….« (v nadaljevanju: projekt), ki je bil izbran s sklepom
št. ………….. z dne …………2019 na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje obnove
sakralne stavbne dediščine v občini Železniki za leto 2019, objavljenega v Ratitovških
obzorjih in na spletni strani Občine Železniki dne 14. 6. 2019.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel projekt v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni
razpis, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, najkasneje do 30. oktobra 2019.
2. člen
Sredstva se dodelijo z namenom vzdrževanja in obnavljanja dediščine ter preprečevanja njene
ogroženosti.
Cilji, ki bodo realizirani z izvedbo projekta, za katerega so dodeljena sredstva Občine
Železniki, so: rezultati konservatorske prenove bodo doprinesli k novim spoznanjem in
spomeniškovarstveni revalorizaciji objekta ter vedenju o razvoju sakralne arhitekture.
3. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je celotna vrednost projekta, povzeta iz vloge izvajalca,
prispele na javni razpis, ………… evrov (skupaj z DDV).
Občina in izvajalec se dogovorita, da bo občina v skladu s zagotovljenimi proračunskimi
sredstvi za leto 2019 zagotovila s proračunske postavke 18014 izvajalcu sredstva za izvedbo
projekta v letu 2019 v višini …………….. evrov (z besedo: …………………. evrov 00/100).
4. člen
Občina bo sredstva za financiranje projekta v letu 2019 v dogovorjeni višini nakazala na
transakcijski račun izvajalca številka: …………………………… v roku 30 dni po prejemu
zahtevka za plačilo s kopijami računov za izvedena dela, ki ga mora potrditi pristojni zavod za
varstvo kulturne dediščine.
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5. člen
Izvajalec mora dostaviti zahtevek za plačilo in kopije računov za izvedena dela najkasneje do
30. oktobra 2019, zaključno vsebinsko poročilo pa najpozneje do 21. novembra 2019.
V primeru, da izvajalec ne predloži poročila v pogodbeno določenem roku, občina pozove
izvajalca k predložitvi poročila in določi nov rok za predložitev poročila. Če izvajalec ne
predloži poročila v zahtevanem roku, lahko občina odstopi od pogodbe. V tem primeru je
izvajalec dolžan povrniti Občini Železniki vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal dela skladno z izdanimi pismenimi navodili pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Izvajalec je dolžan uporabiti sredstva, pridobljena po tej pogodbi, izključno za namen, za
katerega so mu bila dodeljena.
Izvajalec lahko za projekt, ki je predmet te pogodbe, črpa finančna sredstva le v
proračunskem letu 2019.
8. člen
V primeru, da izvajalec naknadno ugotovi, da ne bo mogel v pogodbeno določenem roku
izvesti projekta, za katerega so dodeljena proračunska sredstva občine, mora v 15 dneh pisno
obrazložiti in utemeljiti svoj predlog za podaljšanje roka izvedbe projekta in roka porabe
sredstev glede na predviden terminski plan.
Na podlagi obvestila izvajalca o spremenjenih okoliščinah iz prejšnjega odstavka tega člena
se pogodbeni stranki dogovorita o novih pogojih izpolnitve pogodbenih obveznosti v obliki
pisnih dodatkov k tej pogodbi.
9. člen
V primeru, da izvajalec naknadno ugotovi, da ne bo mogel izvesti projekta v skladu z opisom
vsebine izvajalca v prijavi na javni razpis, mora o tem v 15 dneh pisno obvestiti občino ter
predlagati ustrezno spremembo ali dopolnitev dogovorjenega projekta.
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo obvestil občino tudi o spremembi vseh drugih okoliščin, ki
utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti v roku 15 dni po nastanku
spremembe oziroma ko je za spremembo izvedel.
11. člen
Izvajalec ne sme prenesti pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez pisnega
soglasja občine.
12. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pri vseh javnih objavah, ki se nanašajo na projekt, ki je predmet
te pogodbe, navajal, da ga sofinancira Občina Železniki.
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13. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta izvajanje te pogodbe kot skrbnika spremljala:
- na strani občine: župan mag. Anton Luznar,
- na strani izvajalca: ……………………………….
V imenu občine ima njegov skrbnik pravico:
- izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti,
- izvajati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev občine,
- pregledovati dokumentacijo in obračun stroškov v zvezi z izvajanjem projekta,
- ugotavljati skladnost izvedenega projekta s to pogodbo in
- ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz te pogodbe.
14. člen
Občina lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila:
- če ji izvajalec ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe;
- če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil že dobljena sredstva ali jih je pridobil na
podlagi neresničnih podatkov;
- če izvajalec kako drugače krši svoje obveznosti, določene s to pogodbo.
15. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne
rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.
16. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
17. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je
sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta obe stranki po dva (2) izvoda.

Občina Železniki
mag. Anton Luznar, župan

Izvajalec

Datum: ……….. 2019
Datum:
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