VZOREC POGODBE (NEZAVEZUJOČE!)

Ministrstvo za pravosodje si pridržuje pravico sprememb priloženega vzorca pogodbe pred
podpisom pogodbe.

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, ki ga zastopa XXXXXX, ministrica, za pravosodje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
Matična številka: XXXXX
Davčna številka: XXXXXXX
Številka računa: XXXXXXXX
in
XX, ki ga zastopa direktor XX, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
Matična številka: XX
Davčna številka: XX
Številka računa: XX
Navedba banke izvajalca XX
sklepata
POGODBO št. XXXX
o (so)financiranju in izvajanju raziskovalnega projekta z naslovom: »XXXXXXX« v okviru Ciljnega
raziskovalnega programa "CRP 2022" iz leta 2022
I. UGOTOVITVENE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se ta pogodba sklepa na podlagi:
 Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 186/21);
 Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZzrID);
 Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZzrID);
 Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 35/22).
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 »XXXXXXXXXXX« (v nadaljnjem besedilu: projekt)
izbran na podlagi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega
programa »CRP 2022« v letu 2022 (Uradni list RS, št. XX/XX) in Ugotovitvenega sklepa o izboru
projektov CRP, št. XX z dne X.X. 2022.
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da:
 se projekt sofinancira za obdobje XX mesecev; datum začetka izvajanja projekta, določen skladno
z razpisno dokumentacijo in ugotovitvenim sklepom, je XX. XX. 201X, datum zaključka projekta je
XX. XX. XXXX.
 ministrstvo po tej pogodbi zagotavlja sofinanciranje projekta, skupna predvidena vrednost projekta
znaša XXXXXX EUR, od tega ministrstvo sofinancira XX % vrednosti projekta, kar znaša XXXXX
EUR (z besedo: XXXXX); v preostalem deležu, tj. XX % udeležbe, kar znaša XXXXXX EUR (z
besedo: XXXXX), 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 XX mesecev. Natančnejši opis namena in ciljev, obseg
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raziskovanja, sredstva projekta in podrobnejša vsebina projekta ter specifikacija stroškov so prikazani v
dokumentaciji projekta, ki jo hrani ARRS, ki je bil nosilec razpisa, in v programu dela s časovnico, ki je priloga
k tej pogodbi.
III. FINANČNA SREDSTVA
3. člen
Ministrstvo bo za izvedbo projekta zagotovilo sredstva v višini XXXXX EUR.
Ker pri projektu ne gre za dobavo blaga in storitev, ki bi jih davčni zavezanec opravil v okviru opravljanja
svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo, se DDV na podlagi Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,
77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 - ZUOPDCE) pri ciljno raziskovalnih programih ne
obračunava.
IV. NAČIN FINANCIRANJA
4. člen
Izvajalec ministrstvu izstavi zahtevek za izplačilo in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki
(e-račun), skladno z vsakokrat veljavnim zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:
 Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
 Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 E-naslov: gp.mp@gov.si
 Identifikacijska št.: SI 32179090
 Matična št.: 2399237000
 Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972
 BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X
Zahtevek za izplačilo se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.
Ministrstvo bo potrjen znesek Zahtevka za izplačilo nakazalo 30. dan po uradnem prejemu pravilno
izstavljenega Zahtevka za izplačilo na TRR izvajalca št. ______________ odprt pri_____________ oz. na
TRR ki bo naveden na Zahtevku za izplačilo.
Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu
TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji
plačilni dan v sistemu TARGET2.
5. člen
Podlaga za izplačilo sredstev je potrjen zahtevek za izplačilo in pozitivna ocena vmesnega poročila oziroma
zaključnega poročila o delu na projektu s strani skrbnika pogodbe ministrstva. Poročilo, potrjeno s strani
skrbnika, mora biti priloženo zahtevku za izplačilo. Oblika vmesnega in zaključnega poročila mora biti
skladna z metodologijo in navodili ARRS. Zahtevek za izplačilo lahko izstavi le izvajalec.
Ministrstvo zagotovi izvajalcu sredstva, in sicer po naslednji dinamiki:
1. v letu 201X:
do X % sredstev, kar znaša XY EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi prvega vmesnega poročila. Izvajalec
se zavezuje, da bo najkasneje do XXX posredoval prvo vmesno poročilo.
do X % sredstev, kar znaša XY EUR, ki ga izvajalec prejme po potrditvi drugega vmesnega poročila.
Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje do XXX posredoval drugo vmesno poročilo.
2. v letu 202X:
do X % sredstev, kar znaša XY EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi tretjega vmesnega poročila. Izvajalec
se zavezuje, da bo najkasneje do XXX posredoval tretje vmesno poročilo.
do X % sredstev, kar znaša XY EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi četrtega vmesnega poročila. Izvajalec
se zavezuje, da bo najkasneje do XXX posredoval četrto vmesno poročilo.
3. v letu 202X:
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do X % sredstev, kar znaša XY EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi petega vmesnega poročila. Izvajalec
se zavezuje, da bo najkasneje do XXX posredoval peto vmesno poročilo.
do X % sredstev, kar znaša XY EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi zaključnega poročila. Izvajalec se
zavezuje, da bo najkasneje do XXX posredoval zaključno poročilo.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
6. člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da:
 je ministrstvo seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi
lahko vplivali na odločitev ministrstva o sofinanciranju, sklenitvi te pogodbe ali izplačilu sredstev;
 so vsi podatki, ki jih je posredoval ministrstvu v zvezi s to pogodbo, resnični, popolni in veljavni v
času njene sklenitve ter njenega izvajanja;
 bo projekt izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
 terjatev do ministrstva iz naslova te pogodbe ne bo prenesel na drugega in s sredstvi, pridobljenimi
na podlagi te pogodbe, ne bo razpolagal v nasprotju z namenom, opredeljenim v 9 členu pogodbe;
 za sofinanciranje aktivnosti raziskovalnega projekta, ki je predmet te pogodbe, ni dobil drugih javnih
sredstev (prepoved dvojnega financiranja).
7. člen
Vodja projekta na strani izvajalca je XX.
Vodja projekta ureja in koordinira glavne aktivnosti in predlaga ter nadzira porabo sredstev v skladu s
pogodbeno dokumentacijo in nadzira namensko porabo sredstev.
Izvajalec in vodja projekta na strani izvajalca sta odgovorna za realizacijo projekta v celotnem obsegu, in
sicer v skladu s programom dela in časovnico, kot je to določeno v prilogi k tej pogodbi. Izvajalec se
zavezuje, da bodo dela na projektu dokončana v roku, ki je določen v 1. členu te pogodbe.
Skrbnik za izvajanje te pogodbe na strani ministrstva je: XY.
8. člen
Izvajalec je dolžan pri objavah rezultatov projekta oziroma pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja
navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru raziskovalnega projekta iz te pogodbe, z navedbo šifre iz
1. člena te pogodbe, in da je ministrstvo sofinancer projekta.
Izvajalec se strinja, da se podatki o projektu, ki so javnega značaja, lahko javno objavijo, posebej soglaša z
objavo v seznamu sofinanciranih projektov, z navedbo identifikacijskih podatkov izvajalca, nazivom projekta,
regijo izvajalca/projekta, zneskom in viri sofinanciranja.
Predstavniki ministrstva so zavezani k varovanju zaupnih podatkov, s katerimi se seznanijo v postopkih
spremljanja, nadzora ali evalvacije projekta, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki
ureja poslovno tajnost.
VI. NAMENSKOST PORABE, SPREMEMBA PROJEKTA, ZADRŽANJE IZPLAČILA, ZAČASNA
USTAVITEV IN PRENEHANJE FINANCIRANJA IZVAJANJA PROJEKTA
9. člen
Izvajalec je dolžan sredstva porabiti namensko, in sicer za izvedbo projekta, določenega v 1. in 2. členu te
pogodbe.).
Ministrstvo in druge institucije, pristojne za nadzor nad porabo javnih sredstev, imajo pravico nadzorovati
izvedbo aktivnosti v okviru projekta, izvajalec pa jim mora to omogočiti. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi
za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev.
Izvajalec se zaveže, da bo v smislu nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev
kadarkoli omogočil vpogled v celotno dokumentacijo ter posredoval podatke o doseganju zastavljenih ciljev.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da pri izvajalcu kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, dodeljenih s to
pogodbo.
V kolikor bodo sredstva pri izvajalcu porabljena nenamensko, lahko ministrstvo zadrži izplačilo oziroma
zahteva vračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obresti.
Sprememba projekta je dopustna samo s predhodnim soglasjem ministrstva in zgolj v primeru tehtnih
razlogov. Izvajalec mora za spremembo projekta pred potekom roka za zaključek zaprositi ministrstvo z
obrazloženo pisno vlogo, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko. V kolikor ministrstvo
soglaša s spremembo projekta, stranki skleneta dodatek k pogodbi.
V kolikor vmesno ali zaključno poročilo o delu ne bo posredovano ministrstvu pravočasno oziroma naloge
ne bodo opravljene v skladu s to pogodbo, lahko ministrstvo zadrži izplačilo. Če se nepravilnosti ugotovijo
po že izvedenem plačilu, pridobi ministrstvo v razmerju do izvajalca pravico do povračila plačanih zneskov
in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali, vključno z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
V kolikor vmesno ali zaključno poročilo o delu, ki ga posreduje izvajalec, ne vsebuje vseh elementov, na
podlagi katerih bi bilo mogoče podati pozitivno oceno, ministrstvo pozove izvajalca, da poročilo v roku 10
delovnih dni ustrezno dopolni in mu ga posreduje.
10. člen
Ministrstvo si pridržuje pravico, da zniža dogovorjeno plačilo, začasno zadrži izplačilo dela ali vseh
pogodbeno določenih sredstev ali enostransko odstopi od te pogodbe pred potekom roka, določenega v 1.
oziroma 2. členu te pogodbe, če izvajalec:
 svojih obveznosti v znatnem delu ali v celoti ne izpolni pravočasno in na dogovorjen način oziroma
je pred iztekom roka za izpolnitev očitno, da jih ne bo izpolnil,
 delo izvaja v nasprotju z dogovorom oziroma navodili ministrstva,
 dela ne izvaja s potrebno skrbnostjo ali
 izvršitev dela odstopi komu tretjemu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe pred potekom roka, določenega v 1. členu te
pogodbe, če so izčrpana sredstva na ustrezni proračunski postavki.
Pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta tudi sporazumno.
V primeru, da ministrstvo izvajalcu izstavi zahtevek za vračilo sredstev, ne glede na pravni temelj, je
ministrstvo upravičeno tudi do zakonskih zamudnih obresti od dneva nakazila sredstev do dneva njihovega
vračila. Izvajalec je dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 15 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
11. člen
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku ministrstva obljubi,
ponudi ali da 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 ministrstva, izvajalcu ali njegovemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.
Ministrstvo bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena
ali na podlagi obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka pričelo z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
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12. člen
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, da se zavezuje
k varovanju osebnih podatkov, za katere je izvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju dela, in da
se zaveda, da je za kršitev predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, disciplinsko, kazensko
in materialno odgovoren v skladu z delovno-pravno zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih
podatkov.
VII. OSTALE DOLOČBE
13. člen
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševati sporazumno, v
nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Glede pravic in dolžnosti ministrstva in izvajalca, ki niso določene v tej pogodbi, se uporabljajo določila
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631).
15. člen
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank, in velja do dokončanja
dela iz 2. člena te pogodbe, vendar najdlje do izteka projekta.
16. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, ministrstvo pa dva
izvoda.

Ljubljana, dne
Številka:
Izvajalec

_________________
direktor XXXX,

Priloge:
- program dela s časovnico.

Ljubljana, dne
Številka:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO
PRAVOSODJE
____________________
minister

ZA

