
Vzorec pogodbe o sofinanciranju 
Obr. 3 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 50. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odloka o proračunu 
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 (Uradni list RS, št. 78/19), skleneta 
 
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, matična številka: 
5884012, ID za DDV: SI31214908, ki jo zastopa župan Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, (v 
nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
in 
_____________________________; _____________________________ 
EMŠO / matična št.________________________, davčna št._______________________                        
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec) 

 

P O G O D B O 
o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah v 

letu 2020 
 

1. člen 
 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da: 

 se ta pogodba sklepa na osnovi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne 
dediščine v občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 89/20) in javnega razpisa za 
sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah za leto 2020 (v 
nadaljevanju: javni razpis); 

 da se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala 
komisija, zadolžena za izvedbo javnega razpisa; 

 da je občina upravičencu do sredstev z odločbo št.__________z dne __________, ki je 
sestavni del te pogodbe, odobrila sredstva v višini ______________ EUR za 
namen_________________na stavbi na parc. št._______________v k.o. ___________na 
naslovu________________. 

 
2. člen 

 
Upravičenec do sredstev je dolžan investicijo zaključiti v letu 2020 in sicer  najkasneje do 30. 11. 2020 
ter predložiti občini zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi projekta (obr.4) 
sofinanciranja objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah. Zahtevku je potrebno priložiti: 
 

 fotokopija/-e izstavljenega/-ih računa/-ov s popisom del oz. materiala in dokazilo/-a o 
plačilu, 

 fotografija objekta / pred in po izvedeni obnovi. 
 

V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti 
kot so znašali predračuni, se lahko vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža. 
 
Pogoj za izplačilo sredstev je pravočasna predložitev popolnega zahtevka in dokončanje vseh del. 

 
 



3.  člen 
 

Sredstva iz tretje alineje 1. člena te pogodbe bo občina nakazala upravičencu na njegov TRR 
št.______________________ najkasneje v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka za izplačilo.   
 

4. člen 
 
Upravičenec se zavezuje: 

 da bo občini omogočil vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja sredstev,  

 da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih finančnih sredstvi, ki so javnega 
značaja, lahko objavijo. Pri tem se objavijo osnovni podatki o naložbi in upravičencu, v 
skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. 

 
5. člen 

 
V primeru, da se ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali so 
upravičenci do sredstev prekršili določila te pogodbe ali pogojev javnega razpisa, je občina 
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obresti od 
dneva nakazila dalje. 
 

6. člen 
 

Upravičenec ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da bi znesek 
sofinanciranja s strani občine znašal več kot 50% investicije (šteje se lastni vložek upravičenca). 

 
 

7. člen 
 

Skrbnik te pogodbe s strani upravičenca je: __________________________ 
 
Skrbnik te pogodbe s strani občine je Damjan BOŠTJANČIČ, vodja v oddelku za družbene dejavnosti. 
 

8. člen 
 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za 
reševanje sporov  pristojno stvarno pristojno sodišče. 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v treh izvodih, od 
katerih prejme občina dva izvoda in upravičenec en izvod. 
 
 
 
Kraj in datum: 
__________________, __.__.____ 

 Šmarje pri Jelšah, __.__.____ 
Številka: ______________ 
 

Upravičenec: 
_____________________ 

 NAROČNIK: 
Župan 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike 

 
 

 


