
Priloga 3: Obveznosti pogodbenih strank po posameznih kategorijah raziskovalne 
dejavnosti k pogodbi št. _______________ 
 
 
V nadaljevanju so navedeni točkovni sklopi za tiste raziskovalne kategorije, ki so predmet 
izvajanja in financiranja po tej pogodbi. Številčenje točkovnih sklopov zato ni vedno 
zaporedno. 
 
1. Raziskovalni projekti 
 
1.1. točka 
 
Če izvajajo projekt tudi soizvajalci, morata izvajalec in soizvajalec/i imeti med seboj sklenjen 
dogovor o delitvi dela in sredstev, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije in jo hrani 
agencija. 
 
1.2. točka 
 
V primeru financiranja projektov v okviru dvostranskega sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in CEA mora imeti izvajalec sklenjen dogovor oziroma pogodbo s CEA. 
 
1.3. točka 
 
(1) Sredstva bodo izvajalcu izplačana za naslednje namene: plače in druge izdatke 
zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve ter amortizacijo. 
 
(2) Spremembe, ki bi vplivale na pogodbeni znesek in jih izvajalec lahko predvidi, je dolžan 
agenciji sporočiti do 1.9.2014. 
 
1.4. točka 
 
(1) Izvajalec in vodje posameznih projektov so odgovorni za realizacijo posameznega 
projekta skladno z razporeditvijo odobrenih raziskovalnih ur. Izvajalec in vodje posameznih 
projektov so dolžni urejati razporeditve odobrenih raziskovalnih ur in sporočati agenciji na 
njeno zahtevo dejanske delovne obremenitve na standardiziranih obrazcih, in sicer na 
obrazcu NRU - Načrt razporeditve raziskovalnih ur raziskovalnega projekta/programa in na 
obrazcu PRU - Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur raziskovalnega  
projekta/programa in (v nadaljnjem besedilu: NRU in PRU). 
 
(2) Vodja projekta ureja in koordinira glavne aktivnosti in delitev dela v projektni skupini in z 
drugimi soizvajalci, predlaga in nadzira porabo sredstev v skladu s projektno dokumentacijo, 
ureja in nadzira razporeditev odobrenih raziskovalnih ur in dejanske delovne obremenitve na 
način, kot ga določi agencija. 
 
1.5. točka 
 
(1) Izvajalec (soizvajalci) in vodje posameznih projektov so dolžni sestavljati letna in končna 
poročila o raziskovalnih rezultatih s pregledom bibliografskih in drugih raziskovalnih 
rezultatov za vsak projekt posebej ter poročila o porabljenih sredstvih. 
 
(2) V primeru, da letno in končno poročilo o raziskovalnih rezultatih s pregledom 
bibliografskih in drugih raziskovalnih rezultatih ni oddano v določenem roku, vodja projekta 
na naslednjem razpisu ne more sodelovati. 


