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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, davčna
številka: 88431452, matična številka: 1937286, št. podračuna: 01100-6000009917, ki jo zastopa prof. dr.
Mitja Lainščak, direktor (v nadaljnjem besedilu: agencija),

in

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, davčna številka: 44724535,
matična številka: 6462642, račun: 01100-6000043188, ki jo/ga zastopa generalni direktor, Branko Gabrovec
(v nadaljnjem besedilu: prejemnik),

skleneta

P O G O D B O
o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022–2027,

št. S-ZRD/22-27/3333

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika
izvaja na podlagi:
- Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem

besedilu: ZZrID);
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in

206/21 - ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223);
- Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list

RS, št. 35/22; v nadaljnjem besedilu: uredba);
- Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in

103/22-popr.; v nadaljnjem besedilu: splošni akt);
- pogodbe o financiranju delovanja agencije in znanstvenoraziskovalne dejavnosti z ministrstvom

pristojnim za znanost, za posamezno leto.

2. člen

(1) Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank glede
financiranja, izvajanja in spremljanja aktivnosti stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki
je specificirana po posameznih stebrih financiranja, ki znotraj ISF-O in PSF-O zajemajo tudi posamezne
vsebinske sklope (upravljavska in infrastrukturna dejavnost ter infrastrukturni programi znotraj ISF-O,
raziskovalni programi in mladi raziskovalci znotraj PSF-O).

(2) Ta pogodba se sklene za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.
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3. člen

Za izvedbo aktivnosti stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti bo agencija v skladu z ZZrID,
uredbo, splošnim aktom, prejemnikovimi letnimi načrti porabe sredstev stabilnega financiranja in
proračunskimi možnostmi prejemniku po tej pogodbi izplačala sredstva za:
– infrastrukturno dejavnost oziroma upravljavsko in podporno dejavnost v okviru institucionalnega stebra

financiranja (v nadaljnjem besedilu: ISF-O),
– raziskovalne programe oziroma mlade raziskovalce v okviru programskega stebra financiranja (v

nadaljnjem besedilu: PSF-O),
– razvojni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: RSF-O) in
– izbrane programe nacionalnih raziskav prejemnika v okviru javnega poziva oziroma javnega povabila (v

nadaljnjem besedilu: PNR-O).

4. člen

(1) Za izvedbo aktivnosti stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti bo agencija prejemniku
po tej pogodbi izplačala sredstva za leto 2022 v skupni višini 331.287,36 EUR.

(2) Aktivnosti stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, obseg sredstev in ekonomski
nameni po posameznih stebrih oziroma vsebinskih sklopih za tekoče leto, sklepi, ki so podlaga za financiranje,
ter obdobje financiranja in izvajanja so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe.

5. člen

(1) Financiranje po tej pogodbi se za vsako nadaljnje posamezno leto ureja z aneksom k tej pogodbi. Pregled
financiranja po posameznih koledarskih letih je razviden iz Priloge 4, ki je sestavni del te pogodbe.

(2) Do sklenitve aneksa iz prejšnjega odstavka se začasno mesečno financiranje zagotovi tako, da agencija in
prejemnik skleneta aneks o začasnem financiranju na podlagi dvanajstin posamezne aktivnosti preteklega
leta. Po sklenitvi aneksa iz prejšnjega odstavka se opravi ustrezen poračun sredstev.

6. člen

(1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da so se aktivnosti stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti za leto 2022 do sklenitve te pogodbe financirale začasno na podlagi pogodbe št. 1000-22- 3333 (v
nadaljnjem besedilu: pogodba po dvanajstinah).

(2) Pogodbeni stranki sta soglasni, da se s sklenitvijo te pogodbe v celoti prenese ureditev stabilnega
financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz pogodbe po dvanajstinah na to pogodbo. S tem vse
obveznosti financiranja po pogodbi po dvanajstinah v delu, ki se nanaša na aktivnosti stabilnega financiranja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022, s sklenitvijo te pogodbe v celoti prenehajo.

(3) Agencija bo po sklenitvi te pogodbe izvedla ustrezen poračun financiranja za leto 2022, pri katerem bo
upoštevala že izplačana sredstva za leto 2022. Pregled obsega financiranja po tej pogodbi, realizacije po
pogodbi po dvanajstinah, obsegu poračuna in preostalih obveznosti po tej pogodbi je razviden iz Priloge 5, ki
je sestavni del te pogodbe. 
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7. člen

Strateški in dolgoročni cilji prejemnika, ukrepi za njihovo dosego, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalniki,
s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti; načrt izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki
vključuje predvsem razvoj dejavnosti v okviru ISF-O in PSF-O; razvojni cilji prejemnika, ukrepi za njihovo
doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti, so
opredeljeni v dokumentaciji prejemnika, ki jo je prejemnik poslal agenciji za sklenitev te pogodbe v skladu s
1., 2., in 3. točko drugega odstavka 28. člena ZZrID, ki je kot Priloga 2 sestavni del te pogodbe.

8. člen

(1) Agencija bo sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemniku nakazovala
predvidoma v enakih mesečnih obrokih na podlagi mesečnega e-zahtevka za izplačilo sredstev in v skladu s
strukturo po ekonomskih namenih za posamezen steber financiranja oziroma vsebinski sklop, v skladu s
proračunskimi možnostmi in v rokih, določenih v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije
in v skladu z veljavno uredbo.

(2) Prejemnik posreduje agenciji e-zahtevek za izplačilo sredstev za prihodnji mesec najkasneje do 10. dne v
tekočem mesecu oziroma v roku, ki ga določi agencija.

(3) Prejemnik k e-zahtevku za izplačilo sredstev priloži specifikacijo po vsebinskih sklopih.

(4) V primeru spremenjenih zmožnosti državnega proračuna si agencija pridržuje pravico do spremembe
dinamike stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

9. člen

(1) Agencija lahko za financiranje pogodbenih obveznosti izvede tudi predplačilo v skladu s tretjo točko prvega
odstavka 33. člena ZIPRS2223 ter tretjim in šestim odstavkom 33. člena ZIPRS2223.

(2) V primeru, da agencija izvede predplačilo v skladu s prejšnjim odstavkom, je prejemnik v skladu z drugim
odstavkom 33. člena ZIPRS2223 dolžan prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti, če se naknadno
ugotovi, da je bilo izplačilo izvedeno neupravičeno ali če se pri nadzoru ugotovi, da so bila sredstva porabljena
nenamensko ali v nasprotju s predpisi.  

(3) V primeru predplačila pogodbenih obveznosti v skladu s 33. členom ZIPRS2223 je prejemnik dolžan
najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila agenciji posredovati dokazila o upravičeni porabi sredstev v
obliki poročila, na način in v roku, ki ga določi agencija. Do predložitve poročila, ki izkazuje upravičenost
porabe, se prejemniku zadržijo nadaljnja izplačila sredstev.

10. člen

Obveznosti pogodbenih strank, ki so specifične za posamezen steber stabilnega financiranja oziroma
vsebinski sklop, so navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del te pogodbe.

11. člen

(1) Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so namenska sredstva in jih sme prejemnik porabiti izključno
za namen izvajanja aktivnosti po tej pogodbi in gospodarno, v skladu s predpisi. Prejemnik mora sredstva po
tej pogodbi porabiti za namene v skladu z uredbo, in sicer za vsebinske sklope v okviru posameznega stebra
in po ekonomskih namenih, ki so za posamezen steber stabilnega financiranja oziroma posamezen vsebinski
sklop znotraj ISF-O in PSF-O navedeni v Prilogi 3.
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(2) Če prejemnik sredstev, izplačanih po tej pogodbi, ne porabi za dani namen v skladu z uredbo ali če sredstva
porabi nezakonito, gre za nenamensko porabo sredstev. Nenamensko porabljena sredstva mora prejemnik
vrniti agenciji na podlagi pisnega zahtevka agencije "Zahtevek za vračilo nenamenske porabe sredstev".

12. člen

(1) Prejemnik je po prejemu obvestila agencije iz tretjega odstavka 3. člena uredbe dolžan pripraviti načrt
sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z uredbo in ga v 45
dneh od prejema obvestila poslati agenciji.

(2) Če prejemnik v roku iz prejšnjega odstavka agenciji ne pošlje načrta sredstev ali če agencija ugotovi
neizpolnjevanje drugih pogojev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, lahko agencija
začasno prekine financiranje po tej pogodbi.

(3) Prejemnik lahko med letom načrt sredstev spremeni, če prejme novo obvestilo o sredstvih za stabilno
financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali brez novega obvestila, če je potrebna sprememba
načrtovane porabe sredstev med stebroma v okviru vsote ISF-O in PSF-O ter v okviru stebrov med vsebinskimi
nameni ter med ekonomskimi nameni. Spremembo načrta sredstev mora prejemnik agenciji poslati
najpozneje do 15. septembra tekočega leta.

(4) Prejemnik je dolžan voditi podatke o porabi sredstev po posameznih aktivnostih po ekonomskih namenih,
opredeljenih v uredbi in skladno s to pogodbo. Prejemnik je za navedeno obveznost civilno in kazensko
odgovoren.

(5) Prejemnik je za svoje potrebe dolžan po ekonomskih namenih načrtovati tudi porabo sredstev po
raziskovalnih programih in mladih raziskovalcih.

13. člen

(1) Prejemnik se zavezuje izvesti aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane po tej pogodbi,
strokovno, vestno in kakovostno, v skladu z veljavno zakonodajo in načrtom sredstev.

(2) Prejemnik je odgovoren za realizacijo posamezne aktivnosti, financirane po tej pogodbi.

14. člen

(1) Agencija se zavezuje, da bo prejemnika obveščala o vsebinah, pomembnih za stabilno financiranje
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) Prejemnik se zavezuje, da bo zaradi zagotavljanja izvajanja te pogodbe oziroma nadzora nad izvajanjem
stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po navodilu agencije oziroma drugega organa,
pristojnega za nadzor, v skladu s predpisi in na predpisanih obrazcih, agenciji redno pošiljal vse podatke in
dokumentacijo, za katero jamči točnost in pravilnost.

15. člen

(1) Prejemnik je dolžan agenciji poročati o doseganju ciljev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Poročilo o doseganju ciljev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane
po tej pogodbi, je sestavni del poročila o institucionalni samoevalvaciji prejemnika.

(2) Prejemnik je dolžan agenciji poročati o letni razporeditvi obremenitev za programsko in infrastrukturno
dejavnost (načrt in poročilo o letni obremenitev članov programskih in infrastrukturnih skupin v FTE).
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(3) Prejemnik je za aktivnosti, financirane po tej pogodbi, agenciji dolžan poročati o porabljenih sredstvih za
posamezno koledarsko leto stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Finančna poročila za
ISF-O in PSF-O morajo v skladu s predpisi vsebovati tudi pregled porabe sredstev po vsebinskih sklopih v okviru

ISF-O in PSF-O. Finančno poročilo za vsebinski sklop raziskovalni programi mora vsebovati tudi specifikacijo
porabe sredstev po ekonomskih namenih za posamezen raziskovalni program. Finančno poročilo za vsebinski
sklop mladi raziskovalci mora vsebovati tudi specifikacijo porabe sredstev po ekonomskih namenih za
posameznega mladega raziskovalca. 

(4) Prejemnik je dolžan obveznosti, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, izpolnjevati
na standardiziranih obrazcih v skladu s pozivom agencije in v roku, ki ga v pozivu določi agencija. Na zahtevo
agencije je prejemnik dolžan izdelati tudi izredna poročila o rezultatih izvajanja aktivnosti stabilnega
financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti z obračunom porabljenih sredstev.

(5) Prejemnik se zavezuje, da bo poročila o letni obremenitvi članov programskih in infrastrukturnih skupin,
za katere bo agencija odprla elektronski portal in določila, da se oddajo samo elektronsko, oddal elektronsko
in jih podpisal s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(6) Prejemnik je dolžan agenciji poročati o izvajanju te pogodbe za celotno obdobje do 31. maja v letu po
izteku te pogodbe v skladu s pozivom agencije.

(7) V primeru, da prejemnik ne odda poročila ali ga ne odda na predpisan način, lahko agencija začasno
prekine financiranje aktivnosti iz te pogodbe oziroma vsebinskega sklopa, za katero je prejemnik dolžan
oddati poročilo.

16. člen

(1) Agencija spremlja in nadzoruje izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti po tej pogodbi.

(2) Agencija oziroma s strani agencije pooblaščena institucija lahko zaradi nadzora nad porabo sredstev
kadarkoli zahteva vpogled v poslovanje in dokumentacijo prejemnika v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe,
prejemnik pa je dolžan tej zahtevi ugoditi. Če prejemnik med opravljanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti, financirane po tej pogodbi, ali po njenem zaključku, agenciji ne omogoči vpogleda v zahtevano
dokumentacijo, se šteje, da so sredstva porabljena nenamensko, agencija pa ukrepa v skladu s predpisi iz 1.
člena te pogodbe in to pogodbo.

(3) Za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti po tej pogodbi je prejemnik dolžan agenciji na njeno
zahtevo dostaviti tudi druge podatke in dokumentacijo za spremljanje porabe sredstev po tej pogodbi.

17. člen

(1) Če pri izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane po tej pogodbi, pride do sprememb po
kakovosti, obsegu in dinamiki oziroma spremenjenih okoliščin, je prejemnik dolžan v 30 dneh po njihovem
nastanku, če ni s to pogodbo drugače določeno, o teh spremembah obvestiti skrbnika pogodbe iz 23. člena
te pogodbe, sicer se šteje, da je sredstva porabil nenamensko. Agencija lahko v tem primeru začasno prekine
financiranje posamezne znanstvenoraziskovalne aktivnosti iz te pogodbe.

(2) Agencija lahko začasno prekine financiranje posamezne znanstvenoraziskovalne aktivnosti iz te pogodbe
tudi v primeru, če prejemnik agenciji ne posreduje sprememb podatkov v zvezi z izvajanjem posamezne
znanstvenoraziskovalne aktivnosti, v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja vodenje evidence
raziskovalnih organizacij.

(3) Če agencija ugotovi, da spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten potek izvajanja
posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz te pogodbe, začasno prekine financiranje
posamezne aktivnosti.
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18. člen

Če agencija ugotovi, da gre pri izvedbi posamezne aktivnosti, financirane po tej pogodbi, za očitne
nepravilnosti ali odstopanja od kadrovske zasedbe (neustrezna sestava programske ali infrastrukturne
skupine, neizpolnjevanje pogojev za vodjo programske ali infrastrukturne skupine, idr.), začasno prekine
financiranje posamezne aktivnosti in od prejemnika zahteva, da ugotovljene nepravilnosti oziroma
odstopanja v določenem roku odpravi in o tem poroča agenciji.

19. člen

(1) Če agencija ugotovi, da izvajanja posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane
po tej pogodbi, zaradi objektivnih okoliščin ne bo mogoče uspešno končati v roku, se nadaljnje izvajanje
aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti in financiranje prekine, prejemnik pa v tem primeru ni dolžan
vrniti že izplačanih sredstev. Za objektivne okoliščine se štejejo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti,
preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti.

(2) Nadaljnje izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti se prekine tudi v primeru, če agencija
ugotovi, da prejemnik aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane po tej pogodbi, ne bo
uspešno končal zaradi neizpolnjevanja ali kršitev pogodbenih določil in ugotovljenih nepravilnosti oziroma
odstopanj v roku ne odpravi. V tem primeru agencija kadarkoli enostransko, z enomesečnim odpovednim
rokom z navadno izjavo odstopi od pogodbe v delu, ki se nanaša na financiranje posamezne aktivnosti, razen
če ni po tej pogodbi drugače določeno ter zahteva vračilo vseh sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

(3) Če se med izvajanjem raziskovalnih programov, infrastrukturnih programov oziroma usposabljanjem
mladih raziskovalcev ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila porabljena v celoti
in neporabljen del sredstev ni bil razporejen v skladu z uredbo, agencija za nenamensko porabljen oziroma
neporabljen del sredstev zmanjša obseg financiranja.

(4) Če se po zaključku izvajanja posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane po tej
pogodbi, ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila porabljena v celoti in
neporabljen del sredstev ni bil razporejen v skladu z uredbo, agencija za nenamensko porabljen oziroma
neporabljen del, ki ni bil pravilno razporejen, zahteva vrnitev nenamensko porabljenih oziroma neporabljenih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.  

(5) V primeru začetka stečajnega postopka ali drugega postopka prenehanja nad prejemnikom, izbrisa
prejemnika iz evidence raziskovalnih organizacij ali v primeru, če je prejemniku s pravnomočno odločbo
pristojnega organa prepovedano opravljanje dejavnosti, se nadaljnje izvajanje aktivnosti
znanstvenoraziskovalne dejavnosti in financiranje po tej pogodbi prekine. V tem primeru z dnem
pravnomočnosti odločitve pristojnega organa preneha veljavnost te pogodbe.

20. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ali pri njenem izvajanju ni prišlo do storitve
oziroma opustitve dejanja, ki predstavlja korupcijo, pri katerem bi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke, predstavniku ali posredniku agencije ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku oziroma posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
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(2) Agencija bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali na
podlagi obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

21. člen

Prejemnik je pred objavo rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela na predmetu raziskovanja, ki so vezani
na izum, dolžan zagotoviti varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoči pri predmetu sodelovanja s pogodbo
dogovorijo imetništvo pravic industrijske lastnine. 

22. člen

(1) Pogodbeni stranki sta v skladu z veljavno zakonodajo zavezani k varovanju zaupnih podatkov, do katerih
dostopata v postopkih spremljanja, nadzora ali evalvacije po 30. členu ZZrID.

(2) Rezultati posameznih aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti so javni z omejitvami, določenimi s
predpisi, ki urejajo mednarodno sodelovanje, ter s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine,
avtorskih pravic in osebnih podatkov.

23. člen

Za spremljanje in nadzorovanje izvajanja te pogodbe agencija za posamezne aktivnosti oziroma vsebinske
sklope, financirane po tej pogodbi, določi skrbnike pogodbe. Skrbniki pogodbe so navedeni v Prilogi 1.

24. člen

V skladu s šestim odstavkom 28. člena ZZrID agencija objavi sklenjene pogodbe o stabilnem financiranju
znanstvenoraziskovalne dejavnosti in poročila o doseganju ciljev na svoji spletni strani.

25. člen

Za vsa razmerja med pogodbenima strankama, ki niso posebej določena s to pogodbo, se uporabljajo določbe
predpisov iz 1. člena te pogodbe ter pravila, ki veljajo za vse porabnike sredstev proračuna Republike
Slovenije.

26. člen

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta druga drugo sproti pisno obveščati o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na
izvajanje te pogodbe.

(2) Morebitne spremembe pogodbenih določil bosta pogodbeni stranki urejali z aneksom k tej pogodbi.

(3) Pogodbeni stranki se strinjata, da se aneksa k tej pogodbi ne sklene v primeru spremembe skrbnika
pogodbe agencije.

27. člen

(1) Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

(2) V primeru, da pogodbeni stranki ne bi dosegli sporazuma, je za reševanje sporov pristojno stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
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28. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

29. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

Za agencijo: Za izvajalca:

Prof. dr. Mitja Lainščak,
Branko Gabrovec

direktor
generalni direktor

Datum: Datum:

Datum priprave:  14. 11. 2022
Številka: 630-378/2022-1

Priloge:
Priloga 1: Aktivnosti stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, višina sredstev in

ekonomski nameni po posameznih stebrih oziroma sklopih za tekoče leto, sklepi, ki so podlaga
za financiranje, obdobje financiranja in izvajanja stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti in skrbniki pogodbe,

Priloga 2: Strateški in dolgoročni cilji prejemnika, ukrepi za njihovo dosego, ciljne in izhodiščne vrednosti
ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti; načrt izvajanja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti; razvojni cilji prejemnika, ukrepi za njihovo doseganje, ciljne
in izhodiščne vrednosti ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti,

Priloga 3: Obveznosti pogodbenih strank po stebrih oziroma vsebinskih sklopih,
Priloga 4: Pregled obsega stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po letih,
Priloga 5: Pregled obsega stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022,

realizacije po pogodbi po dvanajstinah ter poračuna in preostalih obveznosti za leto 2022.



Obseg stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v tekočem letu po ekonomskih namenih in skrbniki pogodbe za posamezne aktivnosti Priloga 1

RO Kratek naziv RO PP aktivnosti Šifra aktivnosti Naziv aktivnosti Sklepi organov odločanja (številka) Obdobje financiranja Leto financiranja
Obseg sredstev
za leto 2022 (v
EUR)

Plače Prispevki Blago in storitve Premija KDPZ Amortizacija Skrbnik/ca ARRS

3333 NIJZ 1 ISF-U-3333 Upravljavska in podporna dejavnost 6312-4/2022-203 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 82.512,76 70.167,42 11.396,72 - - 948,62 Silvia Bodanec

3333 NIJZ 3 PSF-PR-3333 Raziskovalni programi 6312-4/2022-203 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 165.034,60 119.108,20 17.061,16 22.984,24 - 5.881,00 Silvia Bodanec

3333 NIJZ 4 PSF-MR-3333 Mladi raziskovalci 6312-4/2022-203 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 83.740,00 45.698,44 6.351,56 31.690,00 - - Mateja Ahčin

Skupaj 331.287,36 234.974,06 34.809,44 54.674,24 0,00 6.829,62

Struktura sredstev po ekonomskih namenih (v EUR)
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Priloga 3:   Obveznosti pogodbenih strank po stebrih oziroma vsebinskih sklopih

1.   Institucionalni steber financiranja (ISF)

Vsebinski sklop: ISF – Upravljavska in podporna dejavnost

1.1.
Sredstva za izvajanje upravljavske in podporne dejavnosti, ki jih bo agencija prejemniku izplačala na podlagi te
pogodbe, prejemnik porabi v zvezi z izvajanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu s tretjim odstavkom 8.
člena uredbe zlasti za naslednje namene:

a) upravljanje in vodenje v povezavi z opravljanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika
stabilnega financiranja,

b) fiksne stroške delovanja prejemnika stabilnega financiranja,
c) vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme v zvezi z opravljanjem znanstvenoraziskovalne

dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja,
d) sredstva za odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči za zaposlene, upravičene do povračil

stroškov v zvezi z delom, in sicer sorazmerno glede na obseg opravljanja dela v okviru
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

1.2.
Prejemnik lahko v skladu s četrtim odstavkom 8. člena uredbe v okviru financiranja upravljavske in podporne dejavnosti
porabi sredstva po tej pogodbi tudi za kritje drugih stroškov materiala in storitev, nastalih v zvezi z delovanjem
prejemnika, ki niso neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov, usposabljanje mladih raziskovalcev,
infrastrukturne dejavnosti oziroma raziskovalnih projektov in niso vključeni v financiranje iz proračuna (npr. stroški
sejmov in promocije, zunanje evalvacije, izobraževanja, pisarniškega materiala in storitev, povezanih z administracijo,
ipd) in so potrebni za zagotavljanje izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika.

1.3.
Prejemnik je dolžan voditi stroške, ki se pokrivajo v breme vsebinskega sklopa upravljavska in podporna dejavnost,
financiranega po tej pogodbi, na ločenem stroškovnem mestu ali nosilcu.

3. Programski steber financiranja (PSF)

Vsebinski sklop: PSF – Raziskovalni programi

3.1.
Sredstva za financiranje raziskovalnih programov, ki jih bo agencija prejemniku izplačala na podlagi te pogodbe,
prejemnik porabi v skladu z drugim odstavkom 9. člena uredbe zlasti za kritje stroškov dela, stroškov materiala in
storitev ter amortizacije raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnih programov.

3.2.
Prejemnik je odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo raziskovalnega programa.

Prejemnik je dolžan za svoje potrebe načrtovati tudi porabo sredstev po raziskovalnih programih.

3.3.
Prejemnik je v zvezi z izvajanjem raziskovalnih programov odgovoren za uresničitev ciljev ter namensko in
gospodarno porabo sredstev v skladu z veljavnimi predpisi.

3.4.
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Prejemnik je dolžan evidentirati stroške na stroškovnem mestu oz. stroškovnem nosilcu za vsak raziskovalni
program posebej.

3.5.
Člani programske skupine morajo pri objavi rezultatov oziroma v javnih predstavitvah znanstvenoraziskovalnih
dosežkov navesti afiliacijo RO, šifro raziskovalnega programa ter naziv sofinancerja, Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (angl. Slovenian Research Agency).

3.6.
Prejemniki, ki izvajajo raziskovalni program, so dolžni zagotoviti udeležbo članov programske skupine na promocijskih
dogodkih, ki jih organizira agencija.

Izvajanje raziskovalnega programa, če je prejemnik koncesionar

3.7.
Če ima prejemnik podeljeno koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki
raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) z odločbo ministra, pristojnega za znanost, gre za
pogodbeno koncesijsko razmerje.

Če agencija ugotovi obstoj razlogov za odvzem koncesije, določenih z zakonom, koncesionarju določi rok za odpravo
nepravilnosti, ki ni daljši od 30 dni. Agencija lahko rok na zahtevo koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za
največ 30 dni. V tem času agencija začasno prekine financiranje raziskovalnega programa.

Koncesionar je dolžan o odpravljenih pomanjkljivostih poročati agenciji. Če koncesionar v roku iz prejšnjega odstavka
ne odpravi pomanjkljivosti, se koncesija odvzame z odločbo direktorja agencije. Z dokončnostjo odločbe preneha
veljavnost te pogodbe v delu, ki se nanaša na koncesijo.

V primeru, da koncesionar pomanjkljivosti ne odpravi, ni upravičen do financiranja od dneva prekinitve financiranja
dalje.  

V primeru, da je koncesionar izvajalec, in agencija začasno prekine financiranje matični raziskovalni organizaciji, lahko
agencija v obdobju, ko ni financirana matična RO, ne financira niti izvajalca.

3.8.
Pogodba s koncesionarjem lahko preneha z razvezo na podlagi odstopne izjave agencije ali na zahtevo koncesionarja.

Agencija lahko odstopi od pogodbe z navadno izjavo:

 če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične
podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,

   če je koncesionar izvajalec in je matični RO odvzeta koncesija.

Razveza pogodbe začne učinkovati z dnem, ko koncesionar prejme odstopno izjavo.

Pogodbo s koncesionarjem se lahko razveže na zahtevo koncesionarja, če se zaradi bistveno spremenjenih okoliščin v
času trajanja raziskovalnega programa ugotovi, da programa ne bo mogoče uspešno zaključiti.

Okoliščine so bistveno spremenjene, če:

   ni zagotovljenih sredstev za izvajanje koncesije,
 zaradi okoliščin, na katere koncesionar nima vpliva (višja sila), vsebine in ciljev ter časovnega poteka

raziskovalnega programa ni mogoče izvesti do konca.
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Koncesionar se pri zahtevi za razvezo te pogodbe ne more sklicevati na bistveno spremenjene okoliščine:

 za katere je ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti,
 katere bi mogel predvideti.

Koncesionar zahtevo za razvezo pogodbe posreduje agenciji. Razveza začne učinkovati s sklenitvijo aneksa k tej
pogodbi.

4.   Programski steber financiranja (PSF)
Vsebinski sklop: PSF – Mladi raziskovalci 

4.1.
Sredstva za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev, ki jih bo agencija prejemniku izplačala na podlagi te
pogodbe, prejemnik porabi v skladu s tretjim odstavkom 9. člena uredbe.
Dodatek za mentorstvo mentorjem mladim raziskovalcem se v skladu z uredbo obračuna v višini ene ure uvajanja
enega mladega raziskovalca dnevno in se za vsakega naslednjega mladega raziskovalca poveča v sorazmernem deležu,
vendar skupaj največ za štiri mlade raziskovalce.

4.2.
Prejemnik je dolžan za svoje potrebe načrtovati tudi porabo sredstev po mladih raziskovalcih.

4.3.
Prejemnik je dolžan evidentirati stroške na stroškovnem mestu oz. stroškovnem nosilcu za vsakega mladega
raziskovalca posebej.



Pregled obsega stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po letih Priloga 4

RO Kratek naziv RO PP aktivnosti Šifra aktivnosti Naziv aktivnosti Sklepi organov odločanja (številka) Obdobje financiranja Leto financiranja
Obseg sredstev
za leto 2022 (v
EUR)

Plače Prispevki Blago in storitve Premija KDPZ Amortizacija

3333 NIJZ 1 ISF-U-3333 Upravljavska in podporna dejavnost 6312-4/2022-203 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 82.512,76 70.167,42 11.396,72 - - 948,62

3333 NIJZ 3 PSF-PR-3333 Raziskovalni programi 6312-4/2022-203 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 165.034,60 119.108,20 17.061,16 22.984,24 - 5.881,00

3333 NIJZ 4 PSF-MR-3333 Mladi raziskovalci 6312-4/2022-203 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 83.740,00 45.698,44 6.351,56 31.690,00 - -

Skupaj 331.287,36 234.974,06 34.809,44 54.674,24 0,00 6.829,62

Struktura sredstev po ekonomskih namenih (v EUR)



Pregled obsega stabilnega financiranja po tej pogodbi, realizacije po pogodbi po dvanajstinah in obsegu poračuna in preostalih obveznosti po tej pogodbi v letu 2022 Priloga 5

1. Skupni obseg sredstev financiranja za leto 2022

RO Kratek naziv RO PP aktivnosti Šifra aktivnosti Naziv aktivnosti Obdobje financiranja Leto financiranja
Obseg sredstev
za leto 2022 (v
EUR)

Plače Prispevki Blago in storitve Premija KDPZ Amortizacija

3333 NIJZ 1 ISF-U-3333 Upravljavska in podporna dejavnost 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 82.512,76 70.167,42 11.396,72 - - 948,62

3333 NIJZ 3 PSF-PR-3333 Raziskovalni programi 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 165.034,60 119.108,20 17.061,16 22.984,24 - 5.881,00

3333 NIJZ 4 PSF-MR-3333 Mladi raziskovalci 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 83.740,00 45.698,44 6.351,56 31.690,00 - -

Skupaj 331.287,36 234.974,06 34.809,44 54.674,24 0,00 6.829,62

2. Že realizirano po pogodbi št. 1000-22-3333

RO Kratek naziv RO PP aktivnosti Šifra aktivnosti Naziv aktivnosti Obdobje financiranja Leto financiranja
Obseg sredstev
za leto 2022 (v
EUR)

Plače Prispevki Blago in storitve Premija KDPZ Amortizacija

3333 NIJZ 1 ISF-U-3333 Upravljavska in podporna dejavnost 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 - - - - - -

3333 NIJZ 3 PSF-PR-3333 Raziskovalni programi 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 93.768,03 62.327,13 10.039,44 16.552,19 - 4.849,27

3333 NIJZ 4 PSF-MR-3333 Mladi raziskovalci 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 30.081,79 20.479,27 3.343,77 6.258,75 - -

Skupaj 123.849,82 82.806,40 13.383,21 22.810,94 0,00 4.849,27

3. Razlika za plačilo po pogodbi št. 1000-22-3333

RO Kratek naziv RO PP aktivnosti Šifra aktivnosti Naziv aktivnosti Obdobje financiranja Leto financiranja
Obseg sredstev
za leto 2022 (v
EUR)

Plače Prispevki Blago in storitve Premija KDPZ Amortizacija

3333 NIJZ 1 ISF-U-3333 Upravljavska in podporna dejavnost 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 82.512,76 70.167,42 11.396,72 - - 948,62

3333 NIJZ 3 PSF-PR-3333 Raziskovalni programi 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 71.266,57 56.781,07 7.021,72 6.432,05 - 1.031,73

3333 NIJZ 4 PSF-MR-3333 Mladi raziskovalci 01.01.2022 - 31.12.2027 2022 53.658,21 25.219,17 3.007,79 25.431,25 - -

Skupaj 207.437,54 152.167,66 21.426,23 31.863,30 0,00 1.980,35

Struktura sredstev po ekonomskih namenih (v EUR)

Struktura sredstev po ekonomskih namenih (v EUR)

Struktura sredstev po ekonomskih namenih (v EUR)
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