POGODBA O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA PROGRAMA
»Zdrav življenjski slog 2015-2017« št: XX/XX-2016

ki jo sklepajo:
1. Naročnik: Zavod za šport RS Planica
(v nadaljnjem besedilu: zavod),
Dunajska cesta 22, Ljubljana,
davčna številka: 85753823,
matična številka: 3577970000,
ki ga zastopa direktor Gabrijel Gros
in
2. Izvajalec: ________________________
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec):
Naslov: ____________________________
davčna številka: _____________________
matična številka: ____________________
transakcijski račun: SI56 ______________
ki ga zastopa: _______________________
ter
3. Strokovni delavec: ________________
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec)
Naslov: ___________________________
1. člen
(uvodna določba)
Pogodbene stranke ugotavljajo, da:
 je operacijo potrdila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki
na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 nastopa v vlogi organa upravljanja, z
odločitvijo o podpori, št. 9-1/3/MIZŠ/0, z dne 26.1.2016,
 je bil zavod na podlagi instrumenta Neposredna potrditev operacije – program, ki ga izvaja
upravičenec, izbran za izvajanje operacije – programa Zdrav življenjski slog 2015-2017,
 je bil zavod izbran s sklepom o izbiri Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 544010/2015/10, z dne 22.12.2015 (v nadaljevanju: sklep o izbiri),
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v razmerju z zavodom na podlagi Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014-2020 nastopa v vlogi posredniškega organa, zavod pa v vlogi upravičenca,
 operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega
cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v
zdravju.
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zavod zagotavlja sredstva za uresničevanje javnega interesa v športu v skladu z Zakonom o športu
(Uradni list RS št. 22/98, št. 97/2001-ZSDP, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA) ter Resolucijo o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št.
26/2014),
je zavod objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa Zdrav življenjski slog 2015-2017
(Uradni list RS, št. xxx) dne 29.1.2016 (v nadaljnjem besedilu: razpis),
ima zavod zagotovljena sredstva za sofinanciranje v finančnem načrtu na proračunskih postavkah:
o 150060 - PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU
o 150062 - PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba
o 150061 - PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU
o 150063 - PN9.1 - Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba
se je izvajalec prijavil na razpis, izpolnjuje razpisne pogoje in je bil po opravljenem postopku izbran
s sklepom zavoda št.: xxx.
2. člen
(predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacije - programa Zdrav življenjski
slog 2015-2017 (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga bo izvajal izvajalec s prijavljenim strokovnim
delavcem, skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski
slog 2015-2017 št. 5440-10/2015/3, ki jo je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v
nadaljevanju: ministrstvo) z dne 16. 11. 2015 in je priloga te pogodbe. Program skupno obsega izvedbo XXX
enot aktivnosti v obdobju 2015-2017.
3. člen
(obdobje upravičenosti in rok za izvedbo)
Obdobje izvajanja programa je od DD. MM. XXXX do 31. 8. 2017.
Obdobje upravičenosti stroškov (datum izdaje računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne
DD. MM. XXXX do dne 30. 9. 2017. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma
verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne DD. MM. XXXX do dne 30. 9. 2017.
4. člen
(vrednost pogodbe)
Skupna pogodbena vrednost za sofinanciranje programa, ki je predmet te pogodbe, znaša X.XXX,XX EUR.
Skupna pogodbena vrednost je rezultat števila enot aktivnosti, ki jih bo izvajalec izvedel v posameznem
šolskem letu in jih je kot take prijavil, pomnoženih s stroškom na enoto izvedbe programa, ki znaša XX,XX
EUR. Enota izvedbe programa je 1 (ena) vadbena ura oz. 72 minut (45 minut neposrednega dela z učenci in
27 minut za pripravo ure).
Javni razpis za izbor izvajalcev programa delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis za izbor izvajalcev programa se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9 prednostne osi:
Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe; prednostne naložbe 9.1:
Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in
zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Delež prispevka Evropske skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80,00 %.
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5. člen
(izplačila sredstev)
Zavod bo izvajalcu mesečno sofinanciral upravičene stroške izvajanja programa, določene v 2. členu te
pogodbe, in sicer v višini, razvidni iz vsakokratnega zahtevka za sofinanciranje, vendar največ do zneska,
določenega v 4. členu te pogodbe.
Osnova za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka je zahtevek za sofinanciranje z obveznimi prilogami (v
nadaljevanju: zahtevek za sofinanciranje), katerega obliko in vsebino določi zavod.
Zavod bo sredstva, določena s to pogodbo, nakazoval na podlagi pravilnih in v roku predloženih zahtevkov
za sofinanciranje.
Zavod se zaveže znesek iz zahtevka za sofinanciranje nakazovati na račun izvajalca najkasneje do 15. v
mesecu za pretekli mesec pod pogojem, da bodo pravilno izpolnjeni zahtevki oddani v spletni aplikaciji
najkasneje 3. (tretji) delovni dan. Račun mora biti skladno z ZOPSPU (Ur.l. št. 59/2010 in 111/2013) izdan v
elektronski obliki zavodu najkasneje do 10. (desetega) dne v mesecu.
Pravilnost zahtevka za sofinanciranje potrdi s strani zavoda imenovana oseba. V primeru, da zavod pri
pregledu posredovanega zahtevka za sofinanciranje ugotovi pomanjkljivosti, pozove izvajalca k dopolnitvi.
Ta je dolžan ustrezno dopolniti zahtevek za sofinanciranje ter ga posredovati zavodu v roku, določenem v
pozivu k dopolnitvi.
Če izvajalec tudi po pozivu k dopolnitvi ne odda dopolnjenega zahtevka za sofinanciranje, si zavod pridržuje
pravico izločiti tiste stroške, pri katerih dokumentacija ni ustrezna ter izplačati zgolj nesporni del zahtevka za
sofinanciranje.
Pomanjkljivosti v zahtevku za sofinanciranje podaljšajo rok za izplačilo zahtevka za sofinanciranje, vse do
odprave pomanjkljivosti oziroma do roka določenega za odpravo pomanjkljivosti, če je zavod zaradi
neodzivnosti izvajalca primoran v izplačilo nespornega dela zahtevka za sofinanciranje.
V primeru kadarkoli ugotovljenega neupravičenega izplačila sredstev ali neizpolnjevanja obveznosti oz.
navodil zavoda o izvajanju programa, si zavod pridržuje pravico zadržati izplačilo vseh kasnejših zahtevkov,
do vračila vseh neupravičeno izplačanih sredstev izvajalca oz. izpolnitve danih navodil.
Kolikor zaradi izvajanja vsebin programa Šolska športna tekmovanja, v programu Zdrav življenjski slog
2015-2017, izvajalec ne zagotavlja neprekinjenega izvajanja programa Zdrav življenjski slog 2015-2017 ali
izvajanje programa Šolska športna tekmovanja preseže 5 % vseh ur programa Zdrav življenjski slog 20152017, si zavod pridržuje pravico zavrniti izplačilo presežnih ur programa Zdrav življenjski slog 2015-2017,
katerih vsebina so bila Šolska športna tekmovanja.
Višina stroška na enoto izvedbe programa za strokovnega delavca, določena s sklepom o izbiri izvajalca,
ostaja nespremenjena skozi celotno obdobje izvajanja programa, razen v primeru, navedenem v 11. členu te
pogodbe.
Višina mesečnega zahtevka je enaka zmnožku števila dejansko izvedenih ur programa za pretekli mesec in
višine stroška na enoto izvedbe programa.
Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na finančne zmogljivosti zavoda. V
primeru, da pride do spremembe v proračunu ali programu dela ministrstva, ki neposredno vpliva na finančne
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zmogljivosti zavoda in s tem na določila te pogodbe, so stranke soglasne, da ustrezno spremenijo določila te
pogodbe z dodatkom (aneksom) k pogodbi.
6. člen
(obveznosti zavoda)
Zavod se obvezuje, da bo:
 redno zagotavljal finančna sredstva v skladu z določili te pogodbe,
 spremljal in koordiniral izvajanje programa,
 redno nadzoroval in evalviral izvajanje programa, tako finančni del kot tudi neposredno izvajanje pri
izvajalcu po predloženem urniku.
 zavod si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja te pogodbe spremeni oziroma dopolni navodila o
izvajanju programa, se pa zavezuje, da bo izvajalca pravočasno seznanil z njihovimi spremembami
oziroma dopolnitvami.
7. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec se obvezuje, da bo:
 spoštoval vso zakonodajo in pravila, ki veljajo za porabo sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji,
 sproti obveščal zavod o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali dejavnosti ter o
spremembi odgovornih oseb,
 obveznosti, ki jih prevzema s to pogodbo, izpolnjeval v skladu z določili in sestavnimi deli te
pogodbe in javnega razpisa ter aktivnosti operacije izvedel strokovno in vestno,
 sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabil namensko in izključno za izvajanje programa, katerega
sofinanciranje je predmet te pogodbe,
 vzpostavil ločeno računovodsko spremljanje izdatkov programa na posebnem stroškovnem mestu ali
ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s programom in za vsak program posebej,
tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev,
 o morebitnih težavah pri izvajanju določil pogodbe pisno obvestil zavod najkasneje v 7 dneh od
njihovega nastanka, oziroma takoj, ko izve za ovire, ki bi vplivale na izvedbo programa, če za te
ovire izve po preteku tega roka,
 za vsakega udeleženca pridobil izpolnjeno prijavnico in soglasje, ki bosta podpisana s strani
zakonitega zastopnika. Izvajalci hranijo osebne podatke udeležencev, vendar morajo na agregirani
ravni poročati Zavodu enkrat mesečno ter zagotoviti hranjenje in razpoložljivost vseh pridobljenih
soglasij in osebnih podatkov,
 v skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU zagotavljal revizijsko sled in hranil vso originalno
dokumentacijo v zvezi z operacijo kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju
operacije ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za obdobje dveh let
od 31. decembra po predložitvi obračunov s strani Republike Slovenije Evropski komisiji, ki
vsebujejo končne izdatke končane operacije,
 Zavodu, pred začetkom izvajanja programa, posredoval pogodbo o zaposlitvi s strokovnim
delavcem, sklenjeno v skladu z veljavno zakonodajo in prijavo na razpis, ter izpolnjeno izjavo o
varovanju osebnih podatkov za strokovnega delavca,
 Zavodu v skladu z navodili poslal usklajen urnik izvajanja programa, iz katerega bodo razvidne
vadbene skupine in izvajanje vadbe med tednom in med pouka prostimi dnevi,
 zagotavljal prostorske in materialne pogoje za izvedbo programa in usklajeval urnik izvajanja
programa s strokovnim delavcem,
 zagotavljal izpeljavo programa, prijavljenega v razpisu, tako po obsegu ur kot po številu
udeležencev v programu,
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upošteval zakonodajo in predpise z delovno pravnega področja in področja vzgoje in izobraževanja,
redno spremljal delo strokovnega delavca pri izvajanju programa in o ugotovitvah pomembnih za
izvajanje programa obveščal zavod,
zagotavljal ustrezno nadomeščanje odsotnega strokovnega delavca zaradi bolniške oz. druge
opravičljive odsotnosti (bolezen, poškodba, udeležba na seminarjih programa Zdrav življenjski slog,
izvajanje vsebin programa Šolska športna tekmovanja, idr.),
posredoval zavodu v elektronski obliki kratko tekstovno in slikovno poročilo o izvedenem
programu, ki ga bo ob vsakokratnem zaključku izvajanja programa izdelal strokovni delavec,
spodbujal sodelovanje strokovnega delavca v svojih strokovnih organih (aktivu učiteljev športne
vzgoje),
podpiral in omogočal usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega delavca,
mesečno izstavljal zahtevke za sofinanciranje skupaj s poročilom o izvajanju programa in jih
posredoval zavodu,
posredoval podatke, potrebne za nadzor izvajanja programa in evalvacije,
ne glede na prejšnje alineje na zahtevo zavoda posredoval dodatna poročila o poteku aktivnosti in
porabi sredstev, določenih s to pogodbo,
upošteval pravila informiranja in obveščanja javnosti pri izvajanju operacije (Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2014 – 2020),
pri izvajanju programa spoštoval vsebine Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 -2020 zlasti politiko varstva okolja in bo zagotavljal enakost med spoloma,
ravnal v skladu z vsemi morebitnimi spremembami oziroma dopolnili navodil, ki jih bo zavod
naknadno sporočilo oziroma posredoval, in sicer od njihovega prejema dalje,
hranil dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2028.

Izvajalec soglaša, da lahko zavod podatke iz elektronskih evidenc uporablja za namene obdelave podatkov in
analitične potrebe povezane z nadzorom, spremljanjem in koordiniranjem ter evalviranjem izvajanja
programa.
Izvajalec soglaša, da lahko zavod podatke javnega značaja iz dokumentacije, ki jo zavodu predloži izvajalec,
uporablja za namene obdelave podatkov in analitične potrebe. Izvajalec se tudi strinja, da bo vključen v
seznam izvajalcev, ki bo javno objavljen in bo obsegal navedbo izvajalca, naziv programa in znesek
dodeljenih in izplačanih javnih sredstev sofinanciranja programa.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je zavod seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev zavoda o sklenitvi te pogodbe ter da so vsi podatki, ki jih
je in ki jih bo posredoval zavodu tekom izvajanja programa v zvezi s to pogodbo resnični in popolni, v
nasprotnem primeru se to šteje kot hujša kršitev pogodbe o sofinanciranju
8.
(obveznosti strokovnega delavca)
Strokovni delavec se obvezuje, da:
 bo strokovno in kvalitetno izvajal program,
 bo mesečno, najkasneje do roka izvajalca za oddajo zahtevka za sofinanciranje programa, na s strani
zavoda predpisanih obrazcih oz. elektronskih evidencah, izvajalcu predložil poročilo o delu za
pretekli mesec,
 bo podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov,
 bo pred začetkom šolskega leta izvajalcu predložil podroben enoleten program za naslednje šolsko
leto,
 bo redno obveščal izvajalca o tekočih zadevah, povezanih z izvajanjem programa,
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se bo strokovno usposabljal in izpopolnjeval,
bo sodeloval v strokovnih organih izvajalca,
bo sodeloval z otroki, vključenimi v program, njihovimi starši in vzgojno izobraževalnimi
ustanovami pri zagotavljanju optimalnih pogojev za izvajanje programa in reševanju kakršnih koli
težav pri izvajanju programa,
bo ob zaključku izvajanja programa izdelal kratko tekstovno in slikovno poročilo o izvedenem
programu ter ga posredoval naročniku in izvajalcu v elektronski obliki,
se bo redno udeleževal posvetov in seminarjev povezanih z izvajanjem programa Zdrav življenjski
slog 2015 - 2017, ki jih bo organiziral zavod.

9.
(vadbene skupine)
Če izvajalec ugotovi, da ne more oblikovati vadbene skupine, ki ustreza merilom iz razpisa glede številčnega
normativa ali omejitev pri oblikovanju skupine, mora čim prej, najpozneje pa v 15 dneh od nastanka razloga,
to pisno obrazložiti in utemeljiti zavodu.
Zavod o predlagani izjemi odloči v roku 15 dni.
10. člen
(protikorupcijska klavzula)
Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ne bo obljubil, ponudil, ali dal kakršnokoli
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 organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še
ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
11. člen
(izvajanje pogodbe)
V času izvajanja te pogodbe je izjemoma možno strokovnega delavca tudi zamenjati z drugim strokovnim
delavcem, ki izpolnjuje zahtevane razpisne pogoje. Če ima novi strokovni delavec nižjo stopnjo izobrazbe ali
nižji naziv, kar posledično pomeni nižji strošek na enoto izvedbe programa, se temu ustrezno zniža tudi
pogodbena vrednost, v obratnem primeru pa ostane pogodbena vrednost enaka, se torej ne zviša.
V primeru, da izvajalec ugotovi, da število učencev v daljšem časovnem obdobju (1 mesec) nižje od
normativno določenega, o tem nemudoma obvesti zavod, ki odloči o smiselnosti nadaljnjega izvajanja
programa v posamezni skupini.
Pogodbene stranke so soglasne, da se bodo obveščale o vseh okoliščinah, pomembnih za izvajanje te
pogodbe. Za izvajanje te pogodbe je s strani zavoda zadolžena Nastja Kanduč Zupančič, s strani izvajalca pa
______________________________.
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12. člen
(nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev)
Izvajalec se zavezuje, da bo zavodu, ministrstvu, pristojnim organom Republike Slovenije, pristojnim
organom Evropske unije ter zavodu ali njihovim pooblaščencem (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi)
omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije – programa, katere sofinanciranje je
predmet te pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da bo nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe.
V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec omogočil kontrolo izvajanja programa v prostoru kjer se
program neposredno izvaja po usklajenem urniku in omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Izvajalec se obvezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol ter se
nanje ustrezno pripravil. Nadzorni organi bodo izvajalcu praviloma predhodno naznanili izvedbo kontrole na
kraju samem.
Nadzorni organi lahko tekom izvajanja programa in tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju najmanj v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov
Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije te pogodbe, preverjajo upravičenost porabe
sredstev po tej pogodbi. V kolikor se bo pri kateremkoli nadzoru nad porabo sredstev operacije tekom
njenega izvajanja ali po njenem zaključku izkazalo, da operacija ni v skladu z javnim razpisom in pogodbo o
sofinanciranju, lahko zavod od izvajalca zahteva vrnitev vseh prejetih sredstev skladno z 15. členom te
pogodbe.
V primeru, da nadzorni organi odkrijejo, da posamezna dokazila manjkajo oz. so neustrezna, kar pomeni
prekinitev revizijske sledi, se sofinanciranje operacije lahko zaustavi do ponovne vzpostavitve revizijske
sledi. Če izvajalec revizijske sledi v postavljenem roku ponovno ne vzpostavi ali pa zaradi narave
nepravilnosti to ni mogoče, bo dolžan za stroške in izdatke, za katere je že prejel izplačilo, zavodu sredstva
vrniti.
V kolikor se v okviru kateregakoli preverjanja operacije ugotovi nepravilnosti, ki izhajajo iz upravičenčevega
nespoštovanja predpisov, kot je opredeljeno v 15. členu te pogodbe, zavod ravna v skladu z Navodili organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko
obdobje 2014-2020 (dostopne na http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in veljavnimi Smernicami Evropske
komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja,
zaradi
neskladnosti
s
pravili
o
javnih
naročilih
(dostopne
na
http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf) ter določi ustrezne finančne
popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov iz javnih sredstev, kar pomeni, da se
strošek oziroma izdatek delno ali v celoti izloči kot neupravičen, izvajalec pa je dolžan neupravičeno
izplačana sredstva vrniti.
Izvajalec se zavezuje, da bo ukrepal skladno s priporočili in popravljalnimi ukrepi iz končnih poročil
nadzornih organov in redno obveščal zavod o izvedenih ukrepih.
13. člen
(varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti)
Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A in 67/2007),
Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007
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- ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 – Skl. US,32/2012,
57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16 82/2013, 55/2015) in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
14. člen
(spremembe pogodbenih obveznosti)
Če izvajalec ugotovi, da ne bo mogel izpeljati operacije tako, kot je določeno v 2. členu te pogodbe, in bo
prišlo do finančne, vsebinske oziroma časovne spremembe programa, ki je predmet sofinanciranja po tej
pogodbi, mora čim prej, najpozneje pa v roku 7 dni od nastanka razloga za spremembo o tem pisno obvestiti
zavod in le-to pisno obrazložiti in utemeljiti. Če izvajalec tega ne stori, ali če zavod ugotovi, da je
sprememba programa neutemeljena, lahko zavod odstopi od te pogodbe in zahteva vrnitev vseh prejetih
sredstev.
15. člen
(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti)
V primeru, da zavod ugotovi:
- vsebinsko, časovno, finančno nerealizacijo programa ali da je prišlo do prekinitve izvajanja
programa na strani izvajalca,
- da izvajalec drugače krši določila te pogodbe ali ne odpravi nepravilnosti v določenem roku,
- da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno izplačana,
lahko zavod od izvajalca zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev ali pa odstopi od te pogodbe in
zahteva od izvajalca vračilo vseh prejetih sredstev. V primeru zamude pri vračilu sredstev se obračunajo
zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da zavod ugotovi, da je izvajalec:
- prejel sredstva za stroške, ki so predmet te pogodbe, tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu
bila odobrena (dvojno financiranje),
- posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil
skladno s to pogodbo dolžan razkriti, na podlagi česar je od ministrstva pridobil sredstva, do katerih
sicer ne bi bil upravičen,
- neupravičeno pridobil sredstva po tej pogodbi na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali
kaznivega dejanja ali
- prejel sredstva za stroške, ki so predmet te pogodbe in jih uporabil za drug namen ali cilj, ki ni
predmet te pogodbe (nenamenska poraba sredstev)
šteje, da je ravnal nepošteno in huje kršil določila te pogodbe, zaradi česar je izvajalec dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun izvajalca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Zavod lahko v teh primerih odstopi od te
pogodbe in zahteva od izvajalca vračilo vseh prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
16.
(odstop od pogodbe)
Če izvajalec predčasno odstopi od pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov, ki jih na podlagi pisne
utemeljitve izvajalca potrdi zavod, izgubi pravico do sofinanciranja, razen do sofinanciranja tistih
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upravičenih stroškov, vezanih na že izpeljane aktivnosti programa. Izvajalec je v tem primeru dolžan podati
končno poročilo o realizaciji programa.
Predčasen odstop izvajalca od pogodbe brez utemeljenih razlogov pomeni neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti.
17. člen
(končne določbe)
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe bodo pogodbene stranke urejale s pisnimi dodatki (aneksi) k
tej pogodbi.
Pogodbene stranke so soglasne, da bodo morebitne spore iz te pogodbe reševale sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in velja do 30. 9. 2017.
Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po en
izvod.
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