Priloga številka 4

VZOREC POGODBE
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, Identifikacijska številka za DDV: SI 48985457,
Matična številka: 1358383000, ki jo zastopa župan Jože Papež (v nadaljevanju: Občina),
in
____________________________, ____________________, ______________, Identifikacijska
številka za DDV: _____________, Matična številka: _____________, ki jo zastopa
direktor/predsednik uprave _____________________________ (v nadaljevanju: banka oz. hranilnica),
sklepata

POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je Občina dne ___________ na spletnih straneh Občine Žužemberk,
http://www.zuzemberk.si, objavila Javni razpis za subvencioniranje stroškov obratovanja
enega bankomata v naselju Dvor,
- da je bila v okviru javnega razpisa iz prejšnje alineje s sklepom direktorja občinske uprave, oz.
pooblaščenega uradnika Občine Žužemberk, št. __________________ z dne ___________,
kot najugodnejši prijavitelj izbrana banka oz. hranilnica iz te pogodbe, saj je ponudila najnižji
seštevek maksimalnih zneskov mesečnega primanjkljaja stroškov obratovanja bankomata v
naselju Dvor, sredstva za kritje katerih bo zagotovila Občina,
- da je banka oz. hranilnica iz te pogodbe zato upravičena do subvencioniranja stroškov
obratovanja enega bankomata v naselju Dvor,
- da so sestavni del te pogodbe tudi vsi pogoji in zahteve iz besedila javnega razpisa iz prve
alineje tega člena in njegovih prilog oz. razpisne dokumentacije,
- da s to pogodbo urejata medsebojne odnose pri subvencioniranju stroškov obratovanja enega
bankomata v naselju Dvor.
2. člen
Predmet pogodbe je ureditev medsebojnih razmerij med pogodbenima strankama glede
subvencioniranja stroškov obratovanja bankomata v naselju Dvor.
Subvencioniranje iz prejšnjega odstavka je zasnovano na način, da Občina banki oz. hranilnici
zagotavlja sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki banki oz. hranilnici nastaja zaradi stroškov
obratovanja enega bankomata v naselju Dvor, pri čemer je banka oz. hranilnica dolžna mesečno s
specifikacijo za pretekli mesec, za katerega se izstavlja račun, izkazati višino mesečnega primanjkljaja,
ki ga krije občina, banka oz. hranilnica pa je v zameno za subvencioniranje stroškov obratovanja
bankomata dolžna nuditi brezhibne storitve, ki jih omogoča bankomat (npr. dostop do gotovine 24 ur
na dan, plačilo posebnih položnic, položitev gotovine, preveritev stanja na računu, napolnitev
mobilnega telefona, plačilo univerzalnih plačilnih nalogov (UPN) ipd.), na lokaciji Dvor 7, 8361 Dvor.
3. člen
Banka oz. hranilnica se zavezuje:
- da bo zagotovila brezhibno delovanje bankomata, pri čemer se šteje, da bankomat ne deluje
brezhibno, če znotraj dneva več kot polovica storitev ne deluje več kot štiri ure,
- da bo v primeru okvare ali druge okoliščine, zaradi katere bo uporaba bankomata
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-

onemogočena ali otežkočena, najkasneje v roku 24 ur od obvestila o okvari oziroma o
okoliščini, zaradi katere je uporaba bankomata onemogočena ali otežkočena, zagotovila
brezhibno delovanje bankomata,
da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo stroške obratovanja bankomata iz prve alineje tega
člena omejila na najnižjo možno višino ter da bo morebitne stroške, ki bi jih lahko omejila, pa
jih ni, krila z lastnimi sredstvi,
da bo za čas veljavnosti te pogodbe na lastne stroške vzdrževala in zagotavljala brezhibno
delovanje bankomata, ne da bi bila od Občine upravičena terjati povračilo kakršnegakoli
primanjkljaja, ki bi ga beležila iz naslova obratovanja predmetnega bankomata,
na svoje stroške pridobiti soglasje lastnikov lokacije bankomata,
da bo v celoti spoštovala veljavne predpise, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

Zaveza banke oz. hranilnice iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena glede brezhibnega
obratovanja bankomata je za Občino bistvenega pomena, zato lahko Občina v primeru, da bankomat
na mesečni ravni dva meseca zapored najmanj štiri dni ne deluje brezhibno in banka oz. hranilnica tudi
po opominu Občine ne zagotovi brezhibnega obratovanja bankomata, odstopi od te pogodbe brez
odpovednega roka.
4. člen
Občina bo zagotavljala banki oz. hranilnici sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki banki oz.
hranilnici nastaja zaradi stroškov obratovanja bankomata in ki predstavlja razliko med stroški
obratovanja in prihodki od uporabe bankomata v posameznem mesecu, pri čemer so stroški
obratovanja bankomata naslednji:
- stroški postavitve in amortizacija bankomata,
- stroški zavarovanja bankomata in gotovine,
- najemnina za telekomunikacijski priključek ADSL,
- stroški tehničnega varovanja,
- stroški polnjenja bankomata,
- stroški vzdrževanja bankomata.
Prihodki obratovanja bankomata pa so prihodki od uporabe bankomata, pri čemer se upoštevajo
prejete provizije s strani bank izdajateljic kartic, katerih uporabniki so opravljali dvige gotovine in
vpogled v stanje na bankomatu. Podatki o dvigih in vpogledih na bankomatu so razvidni iz poročil
procesnega centra Bankart, s temi podatki pa banka oz. hranilnica po sprejeti medbančni tarifi izračuna
višino prejetih provizij na bankomatu.
Banka oz. hranilnica je dolžna mesečno s specifikacijo za pretekli mesec, za katerega se izstavlja
račun, izkazati višino mesečnega primanjkljaja, izračunanega na način iz prejšnjega odstavka, ki ga v
celoti krije Občina.
Ne glede na predprejšnji odstavek bo Občina skladno s ponudbo banke oz. hranilnice, predloženo na
javnem razpisu iz prve alineje 1. člena te pogodbe, mesečni primanjkljaj iz predprejšnjega odstavka
banki oz. hranilnici krila največ do višine ________ EUR (DDV je vključen).
Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku bo Občina stroške letnega primanjkljaja obratovanja
bankomata krila največ do višine 7.800 EUR.
V subvencionirani ceni so všteti vsi stroški in vse dajatve, vključno z davki, tudi z davkom na dodano
vrednost. Cena je nespremenljiva za ves čas trajanja te pogodbe.
Ne glede na ostala določila te pogodbe banka oz. hranilnica ni upravičena do subvencioniranja
stroškov obratovanja bankomata v času, ko ni zagotovljeno njegovo brezhibno obratovanje. Skladno z
navedenim se banka oz. hranilnica zavezuje, da bo višino mesečnega primanjkljaja, ki ga bo terjala od
Občine, sorazmerno zmanjšala glede na število dni v mesecu, ko obratovanje posameznega bankomata
ni bilo brezhibno, in sicer po sledeči formuli:
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Višina mesečnega primanjkljaja, ki ga bo banka oz. hranilnica terjala od Občine = Višina mesečnega
primanjkljaja iz prvega odstavka tega člena (ali višina mesečnega primanjkljaja iz tretjega odstavka
tega člena, če je nižja od višine mesečnega primanjkljaja iz prvega odstavka tega člena) * število dni v
mesecu, ko je bilo obratovanje bankomata brezhibno / število vseh dni v tem mesecu
5. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo banka oz. hranilnica Občini do petega delovnega dne v
mesecu posredovala poročilo oz. specifikacijo o stroških in prihodkih iz naslova obratovanja
bankomata za pretekli mesec in račun za plačilo mesečnega primanjkljaja iz prejšnjega člena, ki se ga
Občina zaveže poravnati 30. dan od njegovega prejema na transakcijski račun banke oz. hranilnice št.
_________________________.
Občina ima sredstva zagotovljena na proračunski postavki 04008 informacijska infrastruktura edostopne točke.
6. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava ali komisija, ki jo imenuje župan.
Občina lahko kadarkoli zahteva od banke oz. hranilnice vpogled v poslovanje in dokumentacijo v
zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz te pogodbe in banka oz. hranilnica je dolžna tej zahtevi ugoditi.
Banka oz. hranilnica se obvezuje, da bo sredstva porabila za namene, ki so opredeljeni s to pogodbo in
da bo poslovala racionalno ter izvedla naloge, ki so opredeljene v tej pogodbi s skrbnostjo dobrega
gospodarja in strokovnjaka.
Banka oz. hranilnica mora v primeru nenamenske porabe sredstev ali če je v postopku javnega razpisa
navajala neresnične podatke, na podlagi katerih so ji bila dodeljena sredstva, vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila
sredstev, na naslednjem istovrstnem javnem razpisu pa ne more pridobiti sredstev.
Obenem banka oz. hranilnica odgovarja Občini za vso nastalo materialno škodo.
7. člen
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za določen čas do 31.12.2020, ki pa jo lahko podaljšata s
sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, vendar le pod pogojem, da bo banka oz. hranilnica pripravljena
nuditi storitve iz te pogodbe vsaj pod tako ugodnimi pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe. Če pogodbeni
stranki skladno z določbo tega odstavka dodatka k tej pogodbi z namenom podaljšanja njene
veljavnosti ne skleneta, se šteje, da se veljavnost te pogodbe samodejno podaljša za eno koledarsko
leto, razen če se pogodbeni stranki s podpisom dodatka k tej pogodbi ne sporazumeta drugače ali če
ena pogodbena stranka najkasneje do 30. 11. tekočega leta drugi pogodbeni stranki sporoči, da se ne
strinja s samodejnim podaljšanjem pogodbe za naslednje koledarsko leto.
Vsaka od pogodbenih strank lahko brez utemeljenih razlogov to pogodbo prekine s 3-mesečnim
odpovednim rokom.
8. člen
Skrbnik pogodbe na strani Občine je _______________________, skrbnik pogodbe na strani banke
oz. hranilnice pa je ________________________.
9. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V
kolikor sporazuma ne bi dosegli, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.
10. člen
Banka oz. hranilnica in Občina vsaka zase izrecno izjavljata, da občini, predstavniku občine,
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posredniku občine ali njenemu organu banka oz. hranilnica oz. tretja oseba v imenu ali na račun banke
oz. hranilnice, ni obljubila, ponudila ali dala kakšne nedovoljene koristi za:
- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je občini povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku občine, posredniku občine, banki oz. hranilnici ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je ta pogodba nična.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva, banka oz. hranilnica pa en
njen izvod.
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v delu, kjer je dogovorjeno
subvencioniranje stroškov obratovanja bankomata, pa se uporablja od dneva njegove postavitve in
brezhibnega obratovanja dalje.
Številka: ________/2019-__
Žužemberk, __.__.2019

OBČINA ŽUŽEMBERK
Jože Papež, župan

___________________ (kraj, datum)

_________________________________
(banka oz. hranilnica)

______________________
_________________________________
(zakoniti zastopnik banke oz. hranilnice)
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