Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ki jo
zastopa direktor dr. Franci Demšar, davčna številka: 88431452, matična številka: 1937286, številka
podračuna: 01100-6000009917 (v nadaljnjem besedilu: »agencija«),
in
Prijavitelj (naziv, ulica, kraj) ( v nadaljnjem besedilu: organizator), ki ga zastopa…….,, davčna številka:
…….., matična številka: ………
skleneta
POGODBO št. ……..
o sofinanciranju znanstvenega sestanka

I. UGOTOVITVENE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je znanstveni sestanek z naslovom
»…………………………….«
(v nadaljnjem besedilu: znanstveni sestanek)
s šifro E………09 izbran na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje organizacije znanstvenega sestanka
(Uradni list RS št……… ) in uvrščen v program sofinanciranja s sklepom Upravnega odbora agencije št.
…… z dne ……..
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je ureditev medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank glede sofinanciranja
organizacije znanstvenega sestanka za leto 2009.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da Univerza v Ljubljani za izvedbo organizacije sestanka določi svojo
članico….
Organizator bo izvedel sestanek v mesecu …….., v kraju …………..., skladno s prijavo na javni razpis.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
3. člen
Agencija bo sofinancirala organizacijo znanstvenega sestanka v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009.
4. člen
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Agencija bo sofinancirala znanstveni sestanek v višini …….. EUR. Agencija bo pogodbeni znesek
izplačala na račun št.: …….. in sicer po naslednji predvideni dinamiki:
- prvo izplačilo……. % na podlagi uradnega prejema zahtevka za izplačilo, ki ga mora organizator
predložiti agenciji do….. potrjenega s strani skrbnika pogodbe in
- drugo izplačilo……% na podlagi uradnega prejema zahtevka za izplačilo, ki ga mora organizator
predložiti agenciji do……potrjenega s strani skrbnika pogodbe.
Organizator mora finančni obračun s prilogami (zaključno poročilo, fotokopije računov, seznam
udeležencev, tiskana gradiva) za organizacijo znanstvenega sestanka predložiti agenciji do 31.01.2010.
5. člen
Organizator se obvezuje, da bo na vseh gradivih v zvezi s sestankom (vabila, plakati, zbornik idr.) na
vidnem mestu navedel, da je pri sofinanciranju sodelovala agencija.
6. člen
Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so namenska sredstva in jih sme organizator uporabiti
izključno za pokritje pripravljalnih del za organizacijo sestanka, pokritje stroškov tiskanja vabil in
povzetke oziroma razširjene povzetke referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane
in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.
IV. ZAČASNA USTAVITEV IN PRENEHANJE FINANCIRANJA
7. člen
Agencija ima pravico kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev izplačanih po tej pogodbi.
8. člen
Agencija spremlja in nadzoruje potek in organizacijo znanstvenega sestanka. S strani agencije je skrbnica
te pogodbe Živa Žlajpah, s strani organizatorja je pooblaščena oseba za spremljanje pogodbenih določil
………..
9. člen
Organizator je dolžan v 8 dneh obvestiti agencijo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev
njegovih obveznosti določenih v pogodbi.
Če organizator iz objektivnih razlogov v predvidenem terminskem planu ne more izvesti sestanka, ki je
predmet te pogodbe, mora o tem takoj obvestiti agencijo in v obrazložitvi utemeljiti podaljšanje roka
porabe sredstev, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev po tej pogodbi.
Agencija lahko spremeni pogodbo, če se bistveno spremenijo okoliščine in pogoji za izvajanje pogodbe.
Morebitne spremembe pogodbenih določil bosta pogodbeni stranki urejali z aneksi k tej pogodbi.

10. člen
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V primeru, da agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev v skladu s podatki iz prijave in te pogodbe,
lahko agencija zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.

V. OSTALE DOLOČBE
11. člen
Za vsa razmerja med agencijo in organizatorjem, ki niso posebej določena s to pogodbo, se uporabljajo
določila Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list
RS, št. 12/05in 24/06).
12. člen
Morebitne spore ki bi nastali pri izvajanju pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V
primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o njem odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
13. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
15. člen
Pogodba je napisana in podpisana v štirih (4) istovetnih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po dva izvoda.

Pogodbena stranka:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Pogodbena stranka:

Direktor
dr. Franci Demšar
___________________________

_____________________________

Ljubljana, dne ________

Ljubljana, dne ________

Obrazec: ARRS-ZS-03-2009

