Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico sprememb priloženega vzorca pogodbe pred podpisom
pogodbe. Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in obveznosti MK ter ustvarjalca/-ke
(prejemnika/-ce sredstev), zavezujoče v okviru slovenske zakonodaje.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa »x«, davčna številka: 7094417, matična
številka: 2399342000; v nadaljevanju: "financer"
in
»x«, ki ga zastopa »x«, »x«, v nadaljevanju: "izvajalec"
Matična številka: »x«
Davčna številka: »x«
Transakcijski račun: »x«
Navedba banke izvajalca »x«

sklepajo
POGODBO št. »x«
o financiranju in izvajanju raziskovalnega projekta št. »x« v okviru Ciljnega raziskovalnega
programa »CRP 2017«

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil raziskovalni projekt z naslovom »x« (v nadaljevanju: raziskovalni
projekt) izbran na podlagi:






Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«
v letu 2017 (Uradni list RS, št. »x«), ki ga je izvedla Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, in ki raziskovalni projekt sofinancira v višini »x« EUR,
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1,
112/2007, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),
Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)(Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12);
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 123/03 in 105/10),
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 in
27/17).

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da:



se je raziskovalni projekt pričel izvajati »začetek« in se bo zaključil »konec«;
skupna predvidena vrednost za celotno obdobje trajanja raziskovalnega projekta znaša »znesek«,
od tega znaša skupna obveznost financerja »x«.
2. člen

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice in obveznosti ter odgovornosti glede
izvajanja in financiranja raziskovalnega projekta iz prvega člena te pogodbe v letu 2018.
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Natančnejši opis namena, cilja in vsebine raziskovalnega projekta ter dinamika in obseg raziskovanja z
določitvijo posameznih faz celotnega raziskovalnega projekta, vključno s sestavo projektne skupine, so
prikazani v projektni dokumentaciji – prijavi raziskovalnega projekta, ki je sestavni del te pogodbe in jo
hrani financer.
Raziskovalni projekt izvajajo tudi soizvajalci, navedeni v 5. členu te pogodbe, ki imajo med seboj sklenjen
»Dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta«, z dne »x«, ki je
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sestavni del te pogodbe.
3. člen
V letu 2018 bo financer za izvajanje raziskovalnega projekta zagotovil »x« EUR.
4. člen
Sredstva za izplačilo obveznosti po tej pogodbi so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije na
proračunski postavki PP 131128 – Raziskovalne naloge.
Izvajalec lahko sredstva po tej pogodbi črpa v proračunskem letu 2018.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta v primeru spremenjenih proračunskih možnosti sklenili aneks k
tej pogodbi.
5. člen
Financer bo za opravljeno delo sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe izplačal izvajalcu na podlagi
zahtevka za izplačilo, ki ga izvajalec skupaj z vmesnim poročilom o izvajanju raziskovalnega projekta oz.
končnim raziskovalnim poročilom, posreduje financerju. Izvajalec vmesnemu in končnemu poročilu priloži
specifikacijo realiziranih stroškov in obračunsko dokumentacijo, ki se nanaša na leto 2018, v višini
zahtevka, ki se nanaša na projekt iz 1. člena te pogodbe.
Financer bo za opravljeno delo v letu 2018 sredstva iz 3. člena te pogodbe izplačal izvajalcu v dveh
obrokih in sicer »x« % predvidoma v mesecu »x« 2018 in »x« % predvidoma v mesecu »x« 2018.
Če poročilo, ki ga posreduje izvajalec, ne vsebuje vseh elementov, na podlagi katerih bi bilo mogoče
podati oceno, ali če je iz njega razvidno, da ni v skladu s projektno dokumentacijo, financer pozove
izvajalca, da poročilo v roku 30 dni ustrezno dopolni in mu ga posreduje. Financer dopolnjeno poročilo
posreduje v ponovno oceno vsebinskemu spremljevalcu. V tem primeru se termin plačila iz prejšnjega
odstavka ustrezno zamakne.
Zahtevek za izplačilo mora upoštevati »Dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju
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skupnega projekta«.
Izvajalec se zavezuje, da bo financerju poslal vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta oz.
končno raziskovalno poročilo, ki bosta skladni s prijavo raziskovalnega projekta, in zahtevek za izplačilo in
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sicer za prvi obrok do »x« in za drugi, zadnji obrok, do »x«.
Za obveznosti po tej pogodbi je plačilni rok 30. dan od prejema zahtevka. Plačilni rok začne teči naslednji
dan po prejemu popolnega in pravilno izstavljenega ter potrjenega zahtevka.
Financer bo svoje obveznosti iz 3. člena te pogodbe izplačal na račun izvajalca, št.«x«, pri »x«.
Izvajalec bo soizvajalcema – »x« – nakazal njun del zneska, ki je določen z »Dogovorom o ureditvi
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medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta«, z dne »x«.
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Odstavek se v dejansko pogodbo vključi le, če ima izvajalec tudi soizvajalce.
Odstavek se v dejansko pogodbo vključi le, če ima izvajalec tudi soizvajalce.
3
Če je število obrokov večje, se to besedilo ustrezno prilagodi.
2

2

6. člen
Rezultat izvajanja raziskovalnega projekta bo raziskovalno poročilo, ki ga bo izvajalec oddal financerju v
papirnati in elektronski obliki do »x«, in bo poleg glavnega besedila vsebovalo tudi povzetek glavnih
ugotovitev v obsegu 230–250 besed v slovenskem in angleškem jeziku. Izvajalec se zavezuje, da bo na
zaprosilo financerja pripravil ustrezno javno predstavitev raziskovalnega projekta za publiciranje ali
udeležbo na organizirani javni predstavitvi rezultatov projekta.
7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec po tej pogodbi prenese na financerja vse materialne avtorske
pravice na raziskovalnem poročilu iz prejšnjega člena, v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 –
ZKUASP) in sicer izključno ter vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno, za ves čas njihovega
trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorjem.
Izvajalec jamči, da je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic, ki nastanejo kot posledica izvedbe
raziskovalnega projekta, določenega v 2. členu te pogodbe. V nasprotnem primeru je izvajalec financerju
odškodninsko odgovoren.
Izvajalec mora financerja sproti obveščati o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti in o poteku raziskovalnega projekta. Izvajalec je dolžan na zahtevo financerja poročati o
poteku raziskovalnega projekta tudi pred dnem oddaje zaključnega poročila.
8. člen
Skrbnik pogodbe s strani financerja je »x«.
Strokovni spremljevalec raziskovalnega projekta s strani financerja je »x«.
Odgovorna oseba za realizacijo raziskovalnega projekta ter nosilec predmeta pogodbe pri izvajalcu je »x«.
Kontaktni osebi na strani financerja sta skrbnik pogodbe ter strokovni spremljevalec raziskovalnega
projekta.
Odgovorna oseba za realizacijo raziskovalnega projekta ter nosilec predmeta pogodbe pri izvajalcu ureja
in koordinira glavne aktivnosti in delitev dela v projektni skupini ter predlaga in nadzira porabo sredstev v
skladu s to pogodbo.
Izvajalec in odgovorna oseba za realizacijo raziskovalnega projekta pri izvajalcu sta odgovorna za projekt
v celotnem obsegu in sicer po fazah ter dinamiki, kot je to določeno v prijavi raziskovalnega projekta oz.
projektni dokumentaciji.
Izvajalec in odgovorna oseba za realizacijo raziskovalnega projekta pri izvajalcu se zavezujeta, da bosta o
opravljenem delu poročala financerju.
Izvajalec in vodja raziskovalnega projekta se zavezujeta, da bo delo na projektu opravljeno v skladu s
prijavo raziskovalnega projekta in dokončano v roku, ki je določen v 1. členu te pogodbe.
Če strokovni spremljevalec raziskovalnega projekta ugotovi, da se vsebina ne odvija v skladu s prijavo
projekta, o tem obvesti skrbnika pogodbe, ki obvestilo posreduje Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, ki v tem primeru ustavi izplačilo in pozove izvajalca, da poročilo v roku 30 dni
ustrezno dopolni in posreduje v ponovno oceno vsebinskemu spremljevalcu projekta.
9. člen
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Odstavek se v dejansko pogodbo vključi le, če ima izvajalec tudi soizvajalce.
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Na izrecno zahtevo mora izvajalec financerju nemudoma posredovati vso dokumentacijo (finančno,
pravno, vsebinsko-programsko). Tudi sicer mora z njim sodelovati in se odzivati na njegove zahteve po
dokumentaciji in pojasnilih.
Sopogodbenika sta soglasna, da lahko financer v primeru kršitve prvega odstavka (kot v primeru molka,
ko se zahteva od njega pojasnilo ali dokumentacija) ustavi plačevanje po tej pogodbi. Če se izvajalec ne
odzove tudi na ponovni poziv financerja, lahko financer pogodbo razveže in zahteva vrnitev že plačanih
sredstev po tej pogodbi skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev dalje.
10. člen
V primeru, da izvajalec naknadno ugotovi, da v pogodbeno določenem roku oziroma s predračunsko
predvidenimi sredstvi ne bo mogel izvesti dogovorjenega raziskovalnega projekta, je dolžan o razlogih za
zamudo oziroma nezmožnost izpolnitve pogodbe nemudoma obvestiti financerja.
Financer lahko v primeru iz prvega odstavka tega člena odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že plačanih
sredstev po tej pogodbi skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev dalje ali zahteva naknadno izpolnitev pogodbe in sklene z izvajalcem aneks k tej pogodbi, s
katerim se določijo novi pogoji izpolnitve.
Izvajalec s podpisom te pogodbe prevzame tudi odgovornost za soizvajalce in podizvajalce, s katerimi
vstopi v pravno razmerje v zvezi z izvedbo raziskovalnega projekta.
Financer lahko razveže to pogodbo in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev z zakonskimi zamudnimi
obrestmi vred od dneva prejema sredstev dalje tudi v primeru, če ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih
obveznosti s to pogodbo.
11. člen
Izvajalec se zaveže, da bo v slovenski in mednarodni javnosti navajal Ministrstvo za kulturo kot
sofinancerja raziskovalnega projekta iz prvega člena te pogodbe. Prav tako se zaveže, da bo skrbel za
najave dogodkov, povezanih s projektom, v medijih. V primeru objave logotipov sponzorjev oziroma drugih
sofinancerjev je dolžan objaviti tudi logotip Ministrstva za kulturo.
12. člen
Pogodbeni stranki zagotavljata, da nobena stranka ali kateri od njenih podizvajalcev, agentov,
zastopnikov ali katerekoli tretja stranka v njihovem imenu ni ponudila, dala, zahtevala, sprejela ali se
strinjala s kakršnokoli neupravičeno denarno koristjo ali kakršnokoli nedovoljeno koristjo drugačne narave
za:
-

pridobitev posla ali

-

sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-

opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Ministrstvu za kulturo povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku Ministrstva za kulturo, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve klavzule iz prejšnjega odstavka je že sklenjena in veljavna pogodba
nična.

13. člen
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Za razlago te pogodbe se uporabljajo določila ZASP ter določila OZ, zlasti določbe o podjemni pogodbi.
14. člen
Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno
sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
15. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni
stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene
določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela
doseči neveljavna določba.
16. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
17. člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme financer tri (3), izvajalec pa en (1) izvod.

Ljubljana, dne

Ljubljana, dne

Financer:

Izvajalec:

Ministrstvo za kulturo

»x«.

»x«

»x«
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