Barkoda
Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, matična št. 5940117, davčna št. 92466834, ki
ga zastopa direktor Matjaž Ribaš (v nadaljevanju Sklad),
Subjekt-Naziv/ImePriimek_Naslov_EMSO/Maticna_Davcna, ki ga zastopa ZastopnikSubjekta-Funkcija
ZastopnikSubjekta-Ime_Priimek, (v nadaljevanju: prejemnik)

skleneta naslednjo

POGODBO
št. zadeve_____________

1.

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pravna podlaga za to pogodbo:
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Ur. l. RS, št. 187/21),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) (Ur. l. RS, št. 187/21),
Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (Ur. l. RS, št. 35/2022, v nadaljevanju ZSDV),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
Ustanovitveni akt Sklada št. 01401-4/2009/6 z dne 23.7.2009 (čistopis SV 174/22 z dne 24.3.2022),
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16),
Zakon o javnih skladih, ZJS-1, (Ur. l. RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20-ZDLGPE),
Splošni pogoji poslovanja Sklada št. 012-6/2019-12 z dne 8.11.2019 s spr. in dop. (v nadaljevanju: SPP),
Pogodba št. C1545-22-100020 o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov
neformalnega izobraževanja za odrasle, stare 55 let in več, na področju osnovnih digitalnih kompetenc za
leto 2022,
vloga prejemnika, št. KlasStDokumVloga, na NazivRazpisaOznaka, št. X (v nadaljevanju Razpis), za
financiranje projekta s strani Sklada,
odločba Sklada, št. KlasStDokumOdlocba, s katero je prejemniku odobreno financiranje projekta
_____________,

2.

člen

Predmet te pogodbe je sofinanciranje projekta ____.
Začetek izvajanja projekta je od ____ naprej.
Prejemnik bo projekt zaključil najkasneje do ____.
Prejemnik se zavezuje, da bo izvedel projekt na območju statistične regije ____, in sicer v sledečih občinah ____.
Prejemnik se zavezuje, da terjatev do Sklada iz naslova te pogodbe ne bo prenesel na drugega ali odstopil v
zavarovanje ter da na terjatvah do Sklada iz naslova te pogodbe ne bo ustanovil zastavne pravice in s sredstvi
pridobljenimi na podlagi te pogodbe ne bo razpolagal v nasprotju z namenom te pogodbe.

3.

člen

Pogodbena vrednost znaša do____ EUR (z besedo: ____ 00/100 evrov) v proračunskem letu 2022. Sredstva za
izvedbo projekta so zagotovljena s strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju: SDP) na
proračunski postavki 221015 Digitalna povezljivost.

Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme prejemnik uporabljati izključno v skladu s pogoji navedenimi v
javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi.

4.

člen

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, znašajo do --------------- EUR in so:
Kategorija stroška
Stroški izvedbe izobraževalnih programov po predpisanem Programu iz javnega
razpisa
Stroški pavšala za delovanje kontaktne točke
SKUPAJ

Znesek v EUR

Vlagatelj mora izvesti ________(vnesti št. izobraževanj) izobraževanj po Programu, iz javnega razpisa.
Prejemniku bo Sklad sofinanciral do 100% upravičenih stroškov oz. v skladu z razpisnimi določili.
Stroški so upravičeni od _________ do vključno _____________.
V kolikor prejemnik ne izvede skupnega pogodbenega dogovorjenega števila izobraževanj, se sredstva
prejemniku sorazmerno znižajo, vsekakor pa delež izvedenih izobraževanj ne sme biti nižji od 80 % skupno
dogovorjenega programa, sicer bo Sklad odstopil od pogodbe in zahteval vračilo sredstev morebitnih že
izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila v državni proračun.
Kadar vlagatelj zaradi nepredvidljivih razlogov ne more izpeljati programa oz. usposabljanj, mora o tem
nemudoma obvestiti Sklad in potencialne udeležence.
Prejemnik sredstev mora končne udeležence izobraževanj, ki izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do digitalnega
bona 2022, uvrstiti na seznam, ki ga enkrat tedensko (praviloma ob ponedeljkih do 12.00 ure) posreduje SDP-ju,
za namen vpisa med upravičence do digitalnega bona 2022 pri FURS na način in s podatki, določenimi v uredbi iz
3. odstavka 27. člena ZSDV.

5.

člen

Odločba Sklada in sklenjena pogodba ne prejudicirata izplačila sredstev po tej pogodbi.
Podlaga za izplačilo sredstev po tej pogodbi je s strani Sklada potrjen zahtevek za financiranje, ki ga izstavi
prejemnik na podlagi nastalih upravičenih stroškov, ki ga posreduje Skladu v elektronski obliki. Po izvedeni
kontroli zahtevka s strani Sklada, Sklad posreduje potrjen zahtevek v izplačilo SDP, ki realizira neposredno
izplačilo upravičencu.
Prejemnik lahko izstavi zahtevek enkrat mesečno (do vsakega 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec, razen za
upravičene stroške v mesecu oktobru, ko mora prejemnik oddati zahtevek do 30.10.2022. Zadnji prekluzivni rok
za izstavitev zahtevka (končnega) je do vključno 30. 10. 2022.
Obdobje za porabo odobrenih sredstev je proračunsko leto 2022. Predvidena sredstva se morajo porabiti v
upravičenem obdobju istega leta. Dodeljena sredstva niso prenosljiva v naslednja leta.
Ob izstavitvi zahtevka(-ov) za sofinanciranje mora prejemnik Skladu poslati tudi naslednjo dokumentacijo:
vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih.
poročilo o promocijskih aktivnostih s pripadajočimi dokazili.
stroškovnik projekta, s poimensko evidenco zaključenih izobraževanj ter pripadajočimi dokazili.
Za vsak strošek, pri katerem Sklad ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne vzročne povezave
med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko Sklad od prejemnika
zahteva dodatna pojasnila, ki dokazujejo nastanek upravičenega stroška za izvedbo projekta. V primeru, da se ob
pregledu zahtevka za sofinanciranje, ki ga predloži prejemnik ugotovi, da prejemnik uveljavlja stroške, ki ne
spadajo med upravičene stroške projekta, si Sklad pridržuje pravico, da izplačilo po takšnem zahtevku zniža za
sporni del in o tem obvesti prejemnika.

6.

člen

Sredstva bodo prejemniku nakazana v rokih v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, na transakcijski račun prejemnika št. SI56 -------------, odprt pri banki -----------, na podlagi
pravilnega, popolnega, pravočasno izpolnjenega zahtevka za izplačilo z vsemi prilogami.
Izpolnitev obveznosti nakazila je vezana na proračunske zmožnosti SDP v proračunskem letu. Če pride do
spremembe v državnem proračunu (proračunska postavka 221015 Digitalna povezljivost) ali programu dela SDP,
ki neposredno vpliva na to pogodbo, sta pogodbeni stranki soglasni, da ustrezno spremenita pogodbeno vrednost
oziroma dinamiko izplačil s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi.
V primeru, da Sklad pri pregledu zahtevka ugotovi pomanjkljivosti, pozove prejemnika k dopolnitvi. Ta je dolžan
zahtevek ustrezno dopolniti oziroma spremeniti v skladu s pozivom ter novi zahtevek posredovati Skladu v
zahtevanem roku.

7.

člen

V primeru, da prejemnik v prekluzivnem roku iz tretjega odstavka 6. člena te pogodbe ne izstavi zahtevka za
sofinanciranje, lahko Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo morebitnih že izplačanih sredstev skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila v državni proračun.
Sklad lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
plačila do dneva vračila v državni proračun:
-

-

če prejemnik ne izpolni katerekoli obveznosti po tej pogodbi,
če ne izvaja investicije kot dober gospodar,
če se naknadno ugotovi, da so bili podatki v vlogi prejemnika, ki je bila podlaga za odobritev sredstev
neresnični ali da je pomembne podatke za odobritev zamolčal,
če se naknadno ugotovi, da so bili podatki v zahtevku ali poročilu prejemnika neresnični ali da je pomembne
podatke za zamolčal,
če se naknadno ugotovi, da so bila prejemniku za isti namen že odobrena druga javna sredstva iz
državnega, občinskega ali drugega proračuna pa o tem ni obvestil Sklada,
če prejemnik terjatve prenese na drugega, če terjatve odstopi v zavarovanje ali na terjatvah iz naslova te
pogodbe ustanovi zastavno pravico ali s sredstvi pridobljenimi na podlagi te pogodbe razpolaga v nasprotju
z namenom pogodbe,
če ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
če Sklad ali druga institucija vključena v nadzor nad porabo javnih sredstev ugotovi, da prejemnik ni dosegel
ciljev oz. rezultatov projekta, določenih v vlogi in pogodbi.

Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev v posebnih primerih določenih s to pogodbo in v
vseh drugih primerih kršitev pogodbenih obveznosti, kakor tudi v primerih določenih z Obligacijskim zakonikom ali
drugim predpisom. V primeru, da Sklad odstopi od pogodbe, se glede pravnih učinkov odstopa upoštevajo
določbe Obligacijskega zakonika.
V primerih, ko lahko Sklad uveljavi odstopno upravičenje ter zahteva vračilo izplačanih sredstev, lahko po svoji
presoji alternativno, kumulativno ali zaporedoma enostransko uveljavlja tudi naslednja upravičenja:
-

začasno zadržanje izplačila dela ali vseh zahtevanih sredstev,
delna zavrnitev zahtevka za izplačilo oziroma zmanjšanje zahtevka za sporni del,
zavrnitev celotnega zahtevka za izplačilo ter posledično ne izplačilo sredstev,
zahtevek za vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev brez odstopa od pogodbe,
znižanje pogodbene vrednosti.

V primeru da Sklad prejemniku izstavi zahtevek za vračilo sredstev, ne glede na pravni temelj, je Sklad upravičen
tudi do zakonskih zamudnih obresti od dneva nakazila sredstev do dneva njihovega povračila v državni proračun.
Prejemnik je dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 8 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.

8.

člen

Prejemnik je v okviru posameznih zahtevkov za izplačilo sredstev dolžan Sklad obveščati o poteku izvajanja
projekta ter o stanju izvedbe projekta, ki je predmet te pogodbe.

9.

člen

Prejemnik se obvezuje:
projekt izvajati v skladu s to pogodbo in vlogo,
Sklad v petnajstih (15) dneh obvestiti o statusnih spremembah, spremembah sedeža, dejavnosti podjetja,
omogočiti Sklad pregled svojih poslovnih knjig in poslovanja za čas izvedbe vseh obveznosti po tej pogodbi,
izvajati projekt tako, da ne bo prišlo do negativnih vplivov na okolje oziroma bo okolje ustrezno zavaroval;
hraniti dokumentacijo (kopijo vloge, dopolnitve vloge in vse ostale korespondence v zvezi z izvajanjem
projekta) še 5 let po podpisu pogodbe,
upoštevati vse predpise v zvezi z izvedbo projekta,
poslovati v skladu z vsemi veljavnimi predpisi (plačila davkov, prispevkov, dobaviteljev, zaposlenih), kar
mora pri vsakokratni izstavitvi zahtevka za izplačilo in v poročilu potrdil z izjavo upoštevati vsa dodatna
navodila Sklad,
upoštevati in spoštovati določila razpisa in razpisne dokumentacije.

10.

člen

Prejemnik mora Skladu, SDP in vsem drugim institucijam vključenim v nadzor nad porabo javnih sredstev
omogočiti nadzor nad porabo sredstev, Sklad pa mora spremljati in nadzirati izvajanje pogodbe in namensko
porabo proračunskih sredstev.
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi s področja javnih financ in z drugimi veljavnimi predpisi za nadziranje
namenskosti porabe sredstev.
V kolikor bo Sklad za spremljanje in nadzor nad porabo sredstev pooblastil neodvisne zunanje strokovnjake, se
prejemnik obveže, da jim bo omogočil vpogled v projektno dokumentacijo v vsaki točki projekta.

11.

člen

V primeru, da Sklad ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali da so odtujena ali so bila
prejemniku neupravičeno izplačana, nemudoma prekine nadaljnja izplačila, odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
že izplačanih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila
v državni proračun.
V primeru, da se je v času veljavnosti pogodbe nad prejemnikom pričel postopek zaradi insolventnosti, prisilnega
prenehanja ali likvidacije, je prejemnik dolžan o postopku takoj obvestiti Sklad. Z dnem začetka postopka prisilne
poravnave zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja ali likvidacije, preneha obveznost Sklada do prejemnika iz
naslova te pogodbe.
V primeru uvedbe stečajnega postopka v času veljavnosti pogodbe, se štejejo vsa izplačana sredstva po tej
pogodbi kot neupravičeno izplačana sredstva. Dolžnost prejemnika vrniti Skladu vsa prejeta sredstva zapade v
plačilo z dnem začetka stečajnega postopka.
Z dnem začetka postopka insolventnosti, prisilnega prenehanja ali likvidacije Sklad lahko odstopi od pogodbe in
zahteva vračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v državni
proračun.
Prejemnik se obvezuje Sklad plačati tudi vse stroške, ki bi nastali pri izterjavi nepovratnih sredstev po tej pogodbi.

12.

člen

V primeru, da pri izvajanju projekta pride do sprememb, ki vplivajo na realizacijo izvedbe projekta, ki je predmet te
pogodbe, je prejemnik dolžan pred nastalimi spremembami, razen v primeru višje sile nemudoma ob nastanku leteh, obvestiti skrbnika pogodbe Sklad, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko. V primeru prenosa
pogodbe iz prejemnika na njegovega singularnega naslednika brez soglasja Sklad, le ta odstopi od pogodbe.
Sklad lahko da soglasje k prenosu le, če pravni naslednik odgovarja tudi za vse obveznosti prejemnika iz naslova
te pogodbe, ki so nastale pred njenim prenosom.

13.

člen

(1.) Pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora za izvajanje pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je
• omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika,
• drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
(2.) Sklad bo ali na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti Pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

14.

člen

(1.) Vsa pisanja v zvezi s Pogodbo morajo biti pisna. Sklad in posojilojemalec si bosta pisanja pošiljala na
naslove, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena.
(2.) Za Sklad velja:
• naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, E-naslov: info@srrs.si;
• poslovni skrbnik pogodbe: ImePriimek, T: 01 837 21 XX, E:ime.priimek@srrs.si,
• skrbnik črpanja in spremljave: Mašenjka Hvala, T: 01 837 21 65, E: masenjka.hvala@srrs.si.
(3.) Za upravičenca velja:
• naslov: NazivSubjekta, NaslovSubjekta, E-naslov: Xi;
• skrbnik pogodbe: ImePriimek, T: 0X 8XX XX, M: XXX XXX XXX, E:X.
(4.) Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s to Pogodbo prejeta z dnem osebne vročitve ali vročitve po pošti ali
prejema elektronskega sporočila, če je bilo obvestilo posredovano na zgornje naslove v običajnem delovnem
času med 8. in 16. uro, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan.
(5.) Vsaka pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko o spremembi gornjih podatkov pisno obvestiti.
Vse do prejema takšnega obvestila se šteje, da je bilo nasprotni stranki pisanje, poslano na zadnji sporočeni
naslov, poslano na pravilen naslov. V kolikor nasprotni stranki priporočenega pisanja ni mogoče vročiti, se
pogodbene stranke dogovorijo in so soglasne, da se pisanje šteje za vročeno z dnem oddaje priporočene
poštne pošiljke na pošto. Če se pošiljka vrne pošiljatelju, se nasprotni stranki pošiljka ponovno pošlje z
navadno pošto, kar pa ne vpliva na dan, ko se priporočena pošiljka šteje za vročeno.
(6.) Smiselno in v enakem obsegu se določila tega člena uporabljajo tudi za morebitne poroke, zastavitelje in
plačnike po Pogodbi.
(7.) Sklad si pridružuje pravico do spremembe zahteve načina posredovanja obvestil, in sicer po izgradnji
informacijske rešitve, bo delno ali v celoti korespondenca med Skladom in upravičenem potekala preko
spletne aplikacije e-Rsklad in z njimi povezanimi tehnološkimi rešitvami, o čemer bo Sklad posojilojemalca
pravočasno obvestil, posojilojemalec pa se zavezuje to upoštevati.

15.

člen

Prejemnik izjavlja, da za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, ni prejel
nobenih drugih javnih finančnih sredstev. Prav tako se s tem projektom ni in se ne bo prijavil za nobena dodatna
javna finančna sredstva. Če se naknadno ugotovi nasprotno, je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

16.

člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe lahko pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi, razen
spremembe skrbnika pogodbe, kjer zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

17.

člen

Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne
pride, je za spor pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu Sklada.

18.

člen

(1) Pogodba je sklenjena v elektronski obliki, ki začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank, katere
dokument elektronsko podpišeta z uporabo (osebnega) kvalificiranega digitalnega potrdila. …
(2) Pogodba je sklenjena s podpisom vseh pogodbenih strank in začne veljati z dnem zadnjega podpisa.
(3) Pogodba je sklenjena v X izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

Številka dokumenta:

Avtomatsko-ne spreminjaj

Datum podpisa:

Datum podpisa

Avtomatsko-ne spreminjaj

Prejemnik

Posojilodajalec

Naziv subjekta-pravna oseba

Slovenski regionalno razvojni sklad

Ime in Priimek zastopnika

Ime in priimek podpisnika – avtomatsko – ne spreminjaj

Funkcija zastopnika, če obstaja

DM – avtomatsko – ne spreminjaj

