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REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 
Ljubljana; zastopa ga ministrica prof. dr. Simona Kustec 
ID za DDV: SI14246821 
Matična številka: 2399300 
(v nadaljevanju: ministrstvo) 
 
in 
 

XX, ki ga zastopa direktor XX, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
Matična številka: XX  
Davčna številka:  XX 
Transakcijski račun: XX 
Navedba banke izvajalca XX 
 
Sklepata 

 
   POGODBO št. XX 

o (so)financiranju in izvajanju raziskovalnega projekta z naslovom:  
»Pirati plastike – dajmo, Evropa!« v okviru Ciljnega raziskovalnega programa  

"»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II 
 
 

I. UGOTOVITVENE DOLOČBE        
1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se ta pogodba sklepa na podlagi: 
- Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 

57/12 - ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 
- Pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih (Uradni list RS, št. 43/11 in 67/12),  
- Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20), 
- Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane 

iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 
105/20), 

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11– uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20), 

- Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – 
ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19 in 133/20), 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19  in 174/20), 
- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 

99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). 
 
Pogodbeni stranki tudi ugotavljata, da: 

- je bil raziskovalni projekt s šifro Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: ARRS) XY, z naslovom »Pirati plastike - dajmo, Evropa!« (v nadaljnjem besedilu: 
projekt) izbran na podlagi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega 
programa v letu 2020-II (Uradni list RS, št. XX/20) in  Ugotovitvenega sklepa o izboru projektov CRP, 
št. XX z dne X. X. 2021.  

 
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da: 

- se projekt sofinancira za obdobje do 24 mesecev; 
- sofinancer po tej pogodbi zagotavlja sofinanciranje projekta, skupna predvidena vrednost projekta 
znaša največ 100.000,00 EUR, od tega Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira največ 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/zak-RRD-mar06.asp
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0290
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3792
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2885
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2547
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0897
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2352
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
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do 50% vrednosti projekta, kar znaša največ 50.000,00 EUR (z besedo: petdeset tisoč evrov); v 
preostalem deležu, tj. 50% udeležbe, kar znaša največ 50.000,00 EUR, sredstva zagotovi ARRS.  

 
II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank glede izvajanja 
in sofinanciranje projekta za obdobje do 24 mesecev. Natančnejši opis namena, cilja in vsebine projekta ter 
dinamika in obseg raziskovanja z določitvijo posameznih faz celotnega projekta, vključno s sestavo projektne 
skupine, so prikazani v projektni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in jo poleg ARRS hrani ministrstvo. 
 
 
III. FINANČNA SREDSTVA 

 
3. člen 

(vrednost pogodbe) 
 
Skupna predvidena vrednost za celotno obdobje trajanja projekta znaša največ 100.000,00 EUR, od tega znaša 
predvidena skupna obveznost ministrstva  največ 50.000,00 EUR. 
 
V breme proračuna Republike Slovenije za leto 2021 bo ministrstvo izplačalo sredstva v višini do XX EUR. 
 
V breme proračuna Republike Slovenije za leto 2022 bo ministrstvo izplačalo sredstva v višini do XX EUR. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta v primeru spremenjenih proračunskih možnosti sklenili aneks k tej 
pogodbi oziroma, da to lahko enostransko izvede ministrstvo s sklepom. 
 

4. člen 
(sredstva) 

 
Sredstva za izplačilo obveznosti po tej pogodbi so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije na proračunski 
postavki PP 575710 - Promocija programov financiranja recenzij in ekspertiz. 
 
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na proračunski postavki ima ministrstvo pravico do 
spremembe vrednosti pogodbe, ki se uredi z dodatkom k tej pogodbi. Nadaljnje sofinanciranje, kakor tudi 
morebitne druge spremembe pogodbenih določil, ki bi nastale iz objektivnih razlogov, bodo pogodbene stranke 
urejale z dodatkom k tej pogodbi. 
 
 
IV. NAČIN FINANCIRANJA 
 

5. člen 
(način izplačila) 

 
Ministrstvo bo za opravljeno delo sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe izplačalo izvajalcu na podlagi zahtevka 
(prejem e-računa) za izplačilo, ki ga izvajalec skupaj s periodičnim poročilom, posreduje ministrstvu. 
 
Ministrstvo bo za opravljeno delo v letu 2021, za leto 2022 sredstva iz 3. člena te pogodbe izplačalo najkasneje do 
konca meseca decembra 2021,  do konca meseca novembra pa za leto 2022. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo ministrstvu poslal vmesno periodično poročilo - pisno poročilo o opravljenem delu v 
skladu s sprejetim programom dela in zahtevek za izplačilo in sicer: 
 
- v letu 2021 najkasneje  do 15. novembra. 
 
- v letu 2022 najkasneje  do 15. oktobra. 
Ministrstvo bo svoje obveznosti iz 3. člena te pogodbe izplačalo izvajalcu v rokih, določenih z veljavnim zakonom o 
izvrševanju proračuna, na račun: 
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- RO: «Šifra: XX»  
 
 
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 
6. člen 

(vodja projekta) 
 
Vodja projekta ureja in koordinira glavne aktivnosti in delitev dela v projektni skupini izvajalca ter predlaga in 
nadzira porabo sredstev v skladu s to pogodbo. 

 
Vodja projekta je XX. 
 
Izvajalec in vodja projekta sta odgovorna za realizacijo projekta v celotnem obsegu in sicer po fazah ter dinamiki, 
kot je to določeno v projektni dokumentaciji. 
 
Izvajalec in vodja raziskovalnega projekta se zavezujeta, da bodo dela na projektu dokončana v roku, ki je določen v 
1. členu te pogodbe. 
 

7. člen 
(obveznosti izvajalca projekta) 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo delo opravil v skladu s sprejetim programom dela, ki je sestavni del pogodbene 
dokumentacije in o opravljenem delu poročal ministrstvu. 
 
Izvajalec je dolžan v času izvajanja projekta v skladu s strokovnimi normami in zahtevami projekta voditi delovno 
dokumentacijo o poteku projekta na tak način, da je na zahtevo ministrstva omogočen vpogled dokumentacijo, 
sestavljati vsebinska periodična (to je vmesna oziroma letna), letna finančna in zaključna poročila o raziskovalnih 
rezultatih s pregledom izvršenih del in z obračunom porabljenih sredstev v skladu s projektno dokumentacijo ter z 
navodili ministrstva. 
 
Za redno poročanje o izvajanju in financiranju projekta v skladu s pogodbo sta odgovorna izvajalec in vodja 
projekta. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo posredoval ministrstvu pred izplačilom posameznega obroka periodično poročilo do 
roka določenega v 5. členu te pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo posredoval ministrstvu: 
 
- dodatna vsebinska periodična (vmesna oziroma letna) poročila na poziv ministrstva; 
- finančno poročilo o porabi sredstev za vsako zaključeno koledarsko leto v skladu z navodili ministrstva; 
- zaključno poročilo v roku do datuma zaključka projekta, določenega v 1. členu te pogodbe. 
 
Zaključno poročilo morata podpisati odgovorna oseba izvajalca in vodja projekta. Poročilo mora biti oddano v 
elektronski obliki in v tiskani obliki. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo na zaprosilo ministrstva pripravil ustrezno javno predstavitev projekta za publiciranje 
ali udeležbo na organizirani javni predstavitvi rezultatov projekta. 
 
Vodja projekta, ki ni v predpisanih rokih predložil zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu ne more sodelovati. 

 
8. člen 

(skrbništvo projekta) 
 
Ministrstvo spremlja in nadzoruje izvajanje projekta v vseh fazah njegovega poteka. 
 
Ministrstvo ima pravico vpogleda v projekt z vidika doseganja projektnih ciljev in z vidika namembnosti trošenja 
pogodbeno določenih finančnih sredstev. 
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Spremljanje in nadzor se izvajata pretežno s pomočjo periodičnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabi 
sredstev, in sicer v skladu s to pogodbo ter navodili ministrstva. Ministrstvo lahko izvaja nadzor izvajanja projekta 
tudi z obiski pri izvajalcu. Nadzor pri izvajalcu projekta lahko ministrstvo izvede sam ali najame pooblaščene 
revizorje, ki v imenu ministrstva izvedejo nadzor porabe sredstev. 
 
Vsebinski nadzor nad izvajanjem projekta izvaja ministrstvo s pomočjo vsebinskega spremljevalca, ki spremlja in 
nadzira doseganje projektnih ciljev po časovnih fazah projekta na podlagi pisnih poročil izvajalca in po potrebi tudi 
dodatnih ustnih pojasnil. 
Vsebinski spremljevalec ministrstva v nadaljevanju je XX. 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je XX. 

 
9. člen 

(nadzor) 
 
Sredstva ministrstva, izplačana po tej pogodbi, so namenska sredstva. Izvajalec jih sme uporabiti izključno za 
izvajanje projekta, ki je predmet te pogodbe in to v obsegu in na način, kot je določeno v pogodbi ter projektni 
dokumentaciji. Nadzor nad namensko porabo se izvaja v skladu z določili te pogodbe ter predpisi za nadziranje 
namenske porabe proračunskih sredstev. 
 
V primeru, da pri izvajanju projekta pride do sprememb, je izvajalec dolžan v roku 15 dni o teh spremembah 
obvestiti skrbnika pogodbe iz 8. člena te pogodbe ter vsebinskega spremljevalca ministrstva, sicer se šteje, da se 
sredstva uporabljajo nenamensko. 
 
Če spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten potek izvajanja projekta, se lahko začasno prekine 
financiranje projekta. 
 
Če vsebinski spremljevalec ugotovi, da gre pri izvedbi projekta za očitne nepravilnosti ali odstopanja od projektno 
določenega programa, ministrstvo ustavi financiranje projekta in o tem pisno obvesti ARRS. 
 
Če poročilo, ki ga posreduje izvajalec ne vsebuje vseh elementov, na podlagi katerih bi bilo mogoče podati oceno, 
ministrstvo pozove izvajalca, da poročilo v roku 30 dni ustrezno dopolni in mu ga posreduje. Dopolnjeno poročilo 
se posreduje v ponovno oceno vsebinskemu spremljevalcu.  

V primeru nastanka dogodka, navedenega v prejšnjih odstavkih  lahko ministrstvo zahteva od izvajalca dodatno 
poročilo in izvede natančen nadzor pri izvajalcu projekta. Če ministrstvo ugotovi, da projekt ne bo uspešno 
zaključen zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, razdre pogodbo ter zahteva vrnitev vseh 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema sredstev na TRR 
izvajalca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Ministrstvo o tem pisno obvesti ARRS. 

Za ukrepanje iz prejšnjega odstavka tega člena se ministrstvo odloči tudi v primeru, če se v času izvajanja projekta 
ugotovi, da izvajalec bistveno krši določila projektne dokumentacije ali te pogodbe ali da v zahtevanem roku ni 
odpravil nepravilnosti, ki so bile podlaga za začasno ustavitev projekta. Ministrstvo o tem pisno obvesti ARRS. 
 
Izvajalec odgovarja ministrstvu za vso nastalo materialno in moralno škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve 
pogodbe po njegovi krivdi. 
 
Če se med izvajanjem projekta ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila porabljena v 
celoti in neporabljeni del sredstev ni bil razporejen v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za 
določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, ministrstvo za nenamensko porabljena sredstva 
oziroma neporabljeni del sredstev zniža obseg financiranja. 

Če se po zaključku izvajanja projekta ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila 
porabljena v celoti in neporabljeni del sredstev ni bil razporejen v skladu z veljavnim predpisom o normativih in 
standardih za določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, ministrstvo zahteva vrnitev 
nenamensko porabljenih sredstev oziroma sredstev, ki niso bila razporejena in porabljena v skladu z veljavnim 
predpisom o normativih in standardih za določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema sredstev na TRR izvajalca do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije. 
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Če ministrstvo ugotovi, da projekta ne bo mogoče uspešno zaključiti zaradi objektivnih okoliščin, potrjenih s strani 
vsebinskega spremljevalca, se nadaljnje izvajanje projekta prekine, izvajalec pa v tem primeru ni dolžan vrniti že 
izplačanih sredstev. Ministrstvo o tem pisno obvesti ARRS. 
 
Ministrstvo lahko odstopi od nadaljnjega financiranja projekta, če ugotovi, da financiranje z vidika uresničenja 
ciljev  ni več aktualno, na podlagi pisne obrazložitve razlogov za odstop in po predhodnem soglasju Programskega 
sveta Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2020-II". Ministrstvo o tem pisno obvesti ARRS. 
 

10. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 
Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni prišlo do storitve oziroma opustitve dejanja, ki 
predstavlja korupcijo (14. člen ZIntPK), pri katerem bi kdo od pogodbenih strank v imenu ali za račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku ministrstva obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo  
ravnanje ali opustitev, s katerim je ministrstvu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku, zastopniku oziroma posredniku ministrstva, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku oziroma posredniku. 
 
Če se naknadno ugotovi, da je na strani ene od pogodbenih strank prišlo v zvezi s sklenitvijo ali izvajanjem pogodbe 
do storitve ali opustitve, ki predstavlja korupcijo, in ki vpliva ali bi utegnila vplivati na ravnanje pogodbenih strank, 
lahko druga pogodbena stranka s pisno izjavo uveljavlja ničnost oziroma razdre pogodbo. 
 
VI. ZAČASNA USTAVITEV IN PRENEHANJE FINANCIRANJA IZVAJANJA PROJEKTA 
 

11. člen 
(namenskost porabe) 

 
Zaradi namenskosti porabe dodeljenih sredstev se pogodbeni stranki še posebej dogovorita, da izvajalec ne sme 
prenesti terjatve do ministrstva na drugo osebo.  
 

12. člen 
(vračilo sredstev) 

 
Izvajalec izjavlja, da ob podpisu pogodbe ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. V 
primeru, da se izkaže nasprotno, preneha obveznost ministrstva do izvajalca iz naslova pogodbe, ministrstvo pa od 
izvajalca zahteva vrnitev prejetih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema sredstev na 
TRR prejemnika do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.  
 
Če je bil v času, določenem za izvedbo projekta oziroma izpolnitve pogodbenih obveznosti   izvajalca nad njim začet 
postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja, je prejemnik dolžan o tem takoj obvestiti ministrstvo. Z dnem, 
ko ministrstvo prejme obvestilo iz prvega stavka tega odstavka, preneha obveznost ministrstva do izvajalca na 
podlagi te pogodbe, ministrstvo pa od njega zahteva vrnitev prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, ki tečejo od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
 
Morebitne spremembe pogodbenih določil, ki bi nastale iz objektivnih razlogov, bosta pogodbeni stranki urejali z 
aneksi k tej pogodbi. 
 

13. člen 
(objava rezultatov) 

 
Izvajalec je dolžan pri objavah rezultatov projekta oz. pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja navesti, da so 
doseženi rezultati nastali v okviru tega raziskovalnega projekta z navedbo šifre in naslova projekta in da so bila za 
njegovo izvajanje zagotovljena sredstva ministrstva. 
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S podpisom te pogodbe prenese izvajalec na ministrstvo vse materialne avtorske pravice v skladu z Zakonom o 
avtorski in sorodnih pravicah, ohrani pa moralne avtorske pravice na delu, ki je predmet te pogodbe. 
 
 
VII. OSTALE DOLOČBE 

 
14. člen 

(reševanje sporov) 
 
Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. V primeru, da pogodbeni 
stranki po tej pogodbi ne bi dosegle sporazuma, je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 

15. člen 
(veljavnost pogodbe) 

 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank. 

 
16. člen 

(končna določba) 
 
Pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda, ministrstvo pa tri (3) 
izvode. 

 

 
IZVAJALEC:                                                                            MINISTRSTVO: 
 
«Naziv_prijavitelja_»                      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
«Odgovorna_oseba_prijavitelja»                     prof. dr. Simona Kustec 
 
«Naziv_odgovorne_osebe»                     ministrica 
 
 
V/na______________, dne: _______________ V Ljubljani, dne: ________________ 
 
Številka: «Št_zadeve__za_POGODBO_2021» 
 
Vodja projekta: 
 
dr. «Vodja_projekta» 
 
 
V/na______________, dne: _______________ 
 


