OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67, 8275 Škocjan
Tel.: 07/38 46 300, Faks.: 07/38 46 309
Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

OBČINA ŠKOCJAN, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična št. 5883296, davčna št. SI
33551588, ki jo zastopa župan Jože Kapler (v nadaljevanju: občina)
in
IZVAJALEC VARSTVA PROGRAMOV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE,
naslov, poštna št. in kraj, matična št. __________, davčna št. ____________, v primeru da gre
za pravno osebo ime in priimek zastopnika ___________________, (v nadaljevanju:
izvajalec)
skleneta naslednjo

POGODBO
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IZVAJALCA v letu 2012
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
1. da je občina zagotovila sredstva za sofinanciranje investicij v varstvo naravne in kulturne
dediščine v Proračunu Občine Škocjan za leto 2012,
2. da je Občinski svet Občine Škocjan na 12. redni seji sprejel Letni program kulture v
Občini Škocjan za leto 2012,
3. da je občina na spletni strani občine dne 27. 8. 2012, objavila Javni razpis za
sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu
2012, št. 610-0016/2012 (v nadaljevanju: javni razpis),
4. da občina zagotavlja javna sredstva za sofinanciranje investicij v varstvo naravne in
kulturne dediščine na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17,
4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08 ZVKD -1), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04- uradno prečiščeno besedilo 2, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B) in
Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne
dediščine v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 47/12).
2. člen
S to pogodbo se občina obveže, da bo za izvedbo programa varstva naravne in kulturne
dediščine: ___________________________ (naziv programa) zagotovil finančna sredstva v
višini _________EUR, v skladu z odločbo št. __________________ z dne
________________.

3. člen
Občina bo sredstva nakazala na TRR št.: ______________________________, odprt pri
banki________________________________.
Občina bo odobrena sredstva iz 2. člena te pogodbe nakazala po predložitvi končnega
poročila o izvedbi sofinanciranega programa varstva naravne in kulturne dediščine, ki vsebuje
tudi ustrezna dokazila o izvedbi sofinanciranega programa.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Škocjan za leto 2012 na proračunski postavki
18008 – investicije v varstvo naravne in kulturne dediščine, konto 402999 – drugi operativni
odhodki.
Odobrena sredstva se izvajalcu izplačajo do konca proračunskega leta 2012.
Izvajalec lahko črpa finančna sredstva do veljavnosti te pogodbe.
4. člen
Sofinanciran program varstva naravne in kulturne dediščine mora biti izveden v letu 2012.
Končno poročilo mora izvajalec občini posredovati najkasneje do 30. 11. 2012.
5. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo svoje aktivnosti izvajal v skladu s strokovno doktrino in v smislu
namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev. Izvajalec je dolžan izvajati programe
po vsebini in obsegu, ki jih je navajal v prijavi na javni razpis ter v skladu s pravilnikom.
6. člen
Izvajalec je dolžan omogočiti občini nadzor nad porabo sredstev dodeljenih na podlagi te
pogodbe tako, da je ob vsakem času možna kontrola realizacije programov ter vpogleda v
celotno dokumentacijo, tako računovodsko kot ostalo, ki je vezana na programe ter vpogled v
podatke o doseganju zastavljenih ciljev.
7. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko, v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s to pogodbo,
predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, občina odstopi od pogodbe in
zahteva vrnitev že izplačanih sredstev v roku 30 (trideset) dni, skupaj z zakonitimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila.
8. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki
so pomembne za izvajanje te pogodbe. Morebitne finančne ali vsebinske spremembe pri
izvajanju programov so možne samo na podlagi pisnega obvestila izvajalca in soglasja občine.
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru bo spore reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.
10. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerega občina prejme dva (2) izvoda in
izvajalec pa en (1) izvod.

Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za čas izvajanja
programa.
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