
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,  

matična št. 1358383, davčna št. 48985457, ki jo zastopa župan Franc Škufca 

(v nadaljnjem besedilu: občina) 

 

in 

 

____________________________________________________________________ 

Davčna št. ___________________ 

Matična št. ___________________ 

(v nadaljnjem besedilu: upravičenec)  

    

skleneta  

 

POGODBO št. ___________ 

 

1.člen 

Upravičenec je na Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju 

Občine Žužemberk za leto 2017, št. 410-39/2017-1,  z dne  24. 8. 2017, podal prijavo 

za sofinanciranje obnove kulturne dediščine 

_________________________________________________________. 
(naziv akcije iz prijavnega obrazca na nepremični kulturni dediščini) 

 

2. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da upravičenec izponjuje vse pogoje za pridobitev 

sredstev za sofinanciranje obnove kulturne dediščine __________________________ 

in se mu dodeli sredstva v višini ___ % vrednosti obnove. 

 

3. člen 

Občina je na podlagi odločbe št. _____________, z dne ,__________, dodelila 

upravičencu nepovratna sredstva za sofinanciranje obnove kulturne dediščine  v višini 

___ % vrednosti obnove, kar znaša ___________ EUR, z besedo 

______________________________. 

 

4. člen 

Sredstva iz 3. člena bodo nakazana upravičencu do konca leta 2017, po dostavi dokazil 

o izvedbi in plačilih, na račun upravičenca št. _______________________________, 

odprt pri _____________________. 



 

5. člen 

Upravičenec soglaša, da namensko porabo sredstev, ki so predmet sofinanciranja, 

preverja tri članska komisija, katero je s sklepom imenoval župan. 

 

6. člen 

V primeru neupravičenega izplačila sredstev, ki bi temeljilo na neresničnih podatkih 

navedenih v vlogi za dodelitev sredstev, je upravičenec dolžan vrniti prejeta sredstva 

skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev dalje. 

 

7. člen 

Upravičenec se zavezuje, da bo v roku osmih dni po zaključku obnove dostavil dokazila 

o plačilu računov in potrdilo pristojenag ZVKDS o skladnosti posegov. Na podlagi 

dokazil bo pridobil sredstva iz 3. člena pogodbe. Iz dokazil mora biti razvidno, da je 

obnova poravnana vsaj do višine sofinanciranja. 

 

8. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali 

sporazumno, če pa to ne bo mogoče, jih bosta predložili reševanju pristojnem sodišču v 

Novem mestu. 

 

9. člen 

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

10. člen 

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. 

 

 

Datum, _____________      Žužemberk, ___________ 

_____________________      Župan Občine Žužemberk  

                                                                      

               Franc Škufca 

 


