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Projektna pogodba št. XXXXXX 
 

med 
 
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč 

(v nadaljevanju “Platforma SLOGA”), ki jo zastopa direktor Albin Keuc 
 

in 
  

[Naziv izbrane organizacije] (v nadaljevanju “Izvajalec”), ki jo zastopa (vpisati zakonitega 
zastonika/zastopnico) 

 
glede finančne podpore Izvajalcu v okviru razpisa »End Climate Change, Start Climate of 

Change: A Pan-European Campaign to build a better future for climate induced migrants, 
the human face of climate change«, CSO-LA/2019/410-153 

   
 
§ 1. Namen  
1. Namen pogodbe je opredelitev odgovornosti in dolžnosti Izvajalca glede na razpisu 

odobrenih finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo projekta ____________ (navesti naziv 
projekta) (v nadaljevanju Projekta)  

2. Finančna sredstva, ki jih Izvajalcu zagotovi Platforma SLOGA za izvedbo odobrenega 
Projekta se dodelijo na podlagi odobrenega vsebinskega in finančnega dela projektne 
dokumentacije (prilogi št. 1 in 2), ter finančnega načrta (priloga št. 2), morebitne odobrene 
nadgradnje projektne prijave z dne (navesti datum prejema nadgradnje projekta) in 
odločitve izborne komisije.  

3. Izvajalec lahko porabi  nakazana sredstva Platforme SLOGA izključno v skladu s to 
pogodbo, razpisno dokumentacijo (priloga št. 3) in morebitnimi dodatnimi (naknadno 
posredovanimi) navodili Platforme SLOGA za izvedbo odobrenega projekta.  

4. Izvajalec prevzema polno odgovornost za pravilno izvedbo odobrenega Projekta. 
 
§ 2. Obdobje izvajanja projektnih aktivnosti 
1. Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta Izvajalec in Platforma SLOGA. 
2. Izvajanje Projekta lahko poteka do vključno 15. 11. 2022. Končno poročilo z vsemi 

prilogami mora Izvajalec posredovati odgovorni osebi na Platformi SLOGA  najkasneje do 
23. 12. 2022. 

 
§ 3.  Finančni načrt in proračun Projekta 
1. Celotna vrednost odobrenega Projekta, kot izhaja iz finančnega načrta, je __________ €.  
2. Platforma SLOGA se zavezuje, da bo Izvajalcu nakazala 5000,00 € v roku 14 dni po pregledu 
in odobritvi končnega poročila 
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3. Lastni prispevek Izvajalca je sestavni del skupnega projektnega proračuna, ki bo predmet 
vsebinskega in finančnega pregleda s strani revizorja projekta Climate of Change. 
4. Izvajalec mora za izvedbo tega Projekta v računovodstvu voditi posebno projektno 
stroškovno mesto.  
5. V primeru, da bo vrednost izvedenih aktivnosti v okviru Projekta nižja od predvidene v 
finančnem načrtu (člen 3.1), se bo ustrezno znižal prispevek Platforme SLOGA. Znižanje zneska 
Platforma SLOGA se bo izračunalo na podlagi odstotka Izvajalčevega deleža določenega v členu 
3.2. 
6. Projektna sredstva se lahko porabijo izključno za namene izvedbe tega projekta skladno z 
odobreno vsebinsko prijavo (priloga št. 1) in odobrenim finančnim načrtom (priloga št. 2). 
7. Med upravičene stroške Projekta sodijo zgolj neposredni stroški izvedbe, nastali v obdobju 
izvajanja Projekta, ki jih je Izvajalec plačal pred oddajo končnega poročila Platformi SLOGA. Za 
vse upravičene stroške mora Izvajalec finančnemu poročilo priložiti kopijo računov ali 
zahtevkov ter dokazila o plačilu (bančno potrdilo o plačilu).  
 
§ 4.  Poročanje in izvedba nakazil  
1. Projektna nakazila Platforme SLOGA bodo izvedena po navedenih fazah: 
• prvo nakazilo v višini 80 % vrednosti deleža financiranja s strani Platforme SLOGA bo na 

Izvajalčev poslovni račun št. ___________________________ nakazano v 5 delovnih dneh 
po prejemu podpisane pogodbe in zahtevka za prvo nakazilo sredstev; 

• zadnje nakazilo v višini 20 % deleža financiranja Projekta bo Platforma SLOGA na Izvajalčev 
poslovni račun nakazala, ko bo Platforma SLOGA odobrila končno vsebinsko in finančno 
poročilo.  

2. Izvajalec se obvezuje, da bo spoštoval določene roke, kot tudi morebitno dodatno 
postavljene roke Platforme SLOGA med izvajanjem Projekta: 
 

Rok Opis 

Pred začetkom 
izvajanja 

Pogodba o financiranju Projekta morata podpisati obe strani, 
nakazilo avansnega dela sredstev Izvajalcu. 

marec 2022 Začetek za Projekt upravičenih stroškov. 
15. 11. 2022 Zadnji dan v okviru Projekta upravičenih stroškov. 
23. 12. 2022  Rok za predložitev vseh zahtevanih poročil z dokazili o izvedenem 

Projektu Platformi SLOGA. 
 
 
3. Projektno poročilo mora jasno in podrobno opisati vse izvedene aktivnosti ter stroške, 
vezane na izvedene aktivnosti. Vsebinsko in finančno poročilo je potrebno pripraviti na za to 
predvidenem obrazcu (prilogi št. 4 in priloga št. 5).  
4. Vsebinsko in finančno poročilo Projekta je potrebno pripraviti na za to predvidenem obrazcu 
(priloga št. 4 in priloga št. 5), ter jima priložiti vsa, z aktivnostmi povezana dokazila, kot so:  
- dokazila k vsebinskemu poročilu: programi dogodkov, evalvacijski listi, liste prisotnosti ali 
potrdila, fotografije, vsaj 1 izvod v okviru projekta nastalega materiala; 
- evalvacijo vsakega dogodka od udeležencev dogodka z v naprej pripravljeno evalvacijo; 
- seznam objav v medijih, s povezavami in  drugimi dokazili (posnetek zaslona pri spletnih 
objavah, fotografija objave v časopisu itd). 
S strani Platforme SLOGA ; 
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- po zaključku projekta s strani Platforme SLOGA pripravljene evalvacije financiranega projekta 
vsem udeležencem projektnih aktivnosti. 
5.  Izvajalec bo po vsakem dogodku izvedel evalvacijo, usklajeno s Platformo SLOGA, in k 
zaključnemu poročilu priložil evalvacijske liste ali izpolnjene spletne vprašalnike (v primeru 
spletnih dogodkov). 
 
§ 5. Odgovornost  
1. Platforma SLOGA, Evropska unija in Vlada Republika Slovenije v nobenem primeru ali iz 
kakršnegakoli razloga ne morejo biti odgovorne za morebitno škodo, ki bi jo utrpelo osebje ali 
premoženje prejemnika financiranja Projekta.  
2. Izvajalec prevzema izključno in polno odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi jo kdorkoli 
utrpel med izvajanjem projektnih aktivnosti ali kot posledico že izvedenih projektnih 
aktivnosti. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo prevzel izključno odgovornost za morebitne 
posledice, ki bi izhajale iz katerega koli zahtevka ali tožbe, vložene zaradi kršitve pravil ali 
predpisov s strani Izvajalca, njegovih zaposlenih in posameznikov ali kot rezultat kršitev pravic 
drugih strank. 
 
§ 6. Konflikt interesov in dobro upravljanje  
1. Izvajalec je dolžan sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečitev ali odpravo kakršnihkoli 
razmer, ki bi lahko ogrozile nepristransko in objektivno izvajanje te pogodbe. Navzkrižje 
interesov lahko nastane predvsem kot posledica gospodarskih interesov, političnih povezav ali 
sorodstvenih povezav.  
2. O vsakem navzkrižju interesov, ki lahko nastane med izvajanjem te pogodbe, je treba 
nemudoma pisno obvestiti Platformo SLOGA. V primeru takšnega konflikta bo Izvajalec 
nemudoma sprejel vse potrebne ukrepe za njegovo razrešitev. 
3. Platforma SLOGA si pridržuje pravico, da preveri, če so bili sprejeti ukrepi zadostni in 
učinkoviti. V nasprotnem primeru lahko od Izvajalca zahteva sprejetje dodatnih ukrepov.  
4. Izvajalec mora zagotoviti, da njegovo osebje, vključno z vodstvom, ne bo v položaju, ki bi 
lahko povzročil navzkrižje interesov. V kolikor bi se kateri od predstavnikov Izvajalca vseeno 
znašel v konfliktu interesov, ga bo Izvajalec zamenjal brez nadomestila.  
5. Prejemnik sredstev bo spoštoval človekove pravice in veljavno okoljsko zakonodajo, 
vključno z večstranskimi mednarodnimi okoljskimi standardi ter osnovnimi delavskimi 
pravicami. 
 

§ 7. Projektna vidnost in promocija 
1. Izvajalec bo na vseh projektnih izdelkih in dogodkih ustrezno navajal, da so financerji tega 
projekta Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Platforma SLOGA. Takšni ukrepi 
morajo biti v skladu s »Priročnikom za komunikacijo in vidnost programov Evropske unije«, ki 
ga je pripravila in objavila Evropska komisija in je na voljo na: 
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communicationand-visibility-manual-eu-external-
actions_en.  Izvajalec mora navesti: »Projekt je del projekta Climate of Change, ki ga sooblikuje 
in izvaja 16 civilnodružbenih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt financira 
Evropska komisija, v Sloveniji projektne aktivnosti sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.« 
2. Izvajalec bo v skladu z zgoraj omenjenim priročnikom navajal finančni prispevek Evropske 
Unije in Vlade Republike Slovenije, še posebej v stikih z mediji. Smiselno bo uporabljal tudi 
logotipe Evropske Unije, Ministrstva za zunanje zadeve in Platforme SLOGA, ki jih ni dovoljeno 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communicationand-visibility-manual-eu-external-actions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communicationand-visibility-manual-eu-external-actions_en


Aktivnosti financira projekt Climate of 
Change, ki ga financira Evropska komisija. 
Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne 
odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade 
Republike Slovenije. 
 

 

 
 

preoblikovati. Na vseh pisnih izdelkih mora Izvajalec navesti: »Ta dokument je bil pripravljen s 
finančno pomočjo Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve. Za vsebino tega dokumenta 
je izključno odgovoren izvajalec projekta [naziv Izvajalca] in pod nobenim pogojem ne odraža 
stališče Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.«  
3. Izvajalec dovoljuje Platformi SLOGA, Evropski komisiji in Ministrstvu za zunanje zadeve, da 
objavijo ime izvajalca in ime projekta ter spletno mesto, namen finančne podpore, trajanje in 
lokacijo ter projektno vrednost.  
 

§ 8. Lastništvo in uporaba projektnih rezultatov  
1. Izdelki, ki so rezultat izvedbe projektnih aktivnosti, so last Izvajalca, pri čemer pa jih imajo 
Platforma SLOGA, Evropska komisija in Vlada Republike Slovenije pravico prosto uporabljati 
med in po zaključku Projekta.  
 

§ 9. Postopki naročanja 
1. Stroški za izvedbo Projekta morajo biti razumni in skladni z odobrenim finančnim načrtom 
projekta (priloga št. 2).  
2. Plačila za blago in storitve, katerih vrednost ne presega 2.500,00 € se lahko izvedejo z 
nakazilom iz Izvajalčevega tekočega računa. V primeru, če bi znesek ali zneski pri istem 
dobavitelju presegali 2.500,00 € pa se Izvajalec obvezuje, da bo o tem predhodno pisno 
obvestil Platformo SLOGA.Vsi postopki morajo biti skladni z zahtevami PRAG 2020 
(https://ec.europa.eu/europeaid/prag/).  
 

§ 10. Preverjanje projektnih aktivnosti in hramba dokazil 
1. Izvajalec se obvezuje, da bo pripravil finančno poročilo v skladu s členom št. 4, ki bo skladno 
s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).  
2. Stroške tega projekta se Izvajalec obvezuje voditi na posebnem, za ta projekt odprtem 
stroškovnem mestu.  
3. Izvajalec se obvezuje omogočiti polni dostop do vseh s tem projektom povezanih 
dokumentov in izdelkov, in sicer: Evropskemu uradu za boj proti goljufijam, Evropskemu 
računskemu sodišču, kot tudi zunanjemu revizorju, ki bo izvajal revizijo ali kakršno koli drugo 
kontrolo EU financiranega projekta Climate of Change. Izvajalec se obvezuje, da bo pri 
morebitnem pregledu tvorno sodeloval. V primeru pregleda na daljavo, se Izvajalec zavezuje, 
da bo revizorski instituciji posredoval originale vseh računovodskih listin in preostala 
zahtevana gradiva, povezana s Projektom.  
 
Hramba dokazil 
4. Prejemnik financiranja mora hraniti vso s projektom povezano evidenco, računovodske 
dokumente, povezane s to pogodbo, pet let po zadnjem nakazilu Platforme SLOGA, in v 
vsakem primeru do odprave kakršne koli tekoče revizije, preverjanja, pritožbe, sodnega spora 
ali zahtevka. 
5.  Neupoštevanje obveznosti iz tega poglavja pomeni bistveno kršitev pogodbenih 
obveznosti. V tem primeru lahko Platforma SLOGA prekine pogodbo, prekine plačila, podaljša 
rok za plačilo ali zmanjša njen finančni prispevek za Projekt.  
 

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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§ 11. Zasebnost 

Izvajalec bo zagotovil skladnost z veljavno zakonodajo o zasebnosti podatkov v zvezi z vsemi 
zbranimi podatki, slikovnim materialom in video materialom, s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju skladnosti z veljavno zakonodajo o zasebnosti podatkov mladoletnih oseb.  

 
§ 12. Kršitev pogodbe  

V primeru kršitve določil te pogodbe ima Platforma SLOGA pravico, da sproži ustrezne ukrepe 
za omejitev posledic kršitve. Ti ukrepi lahko vključujejo pisni opomin, pregled pri Izvajalcu v 
povezavi z izvajanjem projekta, prekinitev nadaljnjih izplačil ali prekinitev izvajanja 
odobrenega  Projekta v delih ali v celoti. V slednjem primeru je dolžnost Izvajalca, da v roku 5 
dni vrne vsa neporabljena sredstva Platformi SLOGA, kot tudi odškodnino za morebitno 
finančno oškodovanje platforme SLOGA.  

 
§ 13. Preostala pogodbena določila 
1. Obe pogodbenici lahko ta sporazum odpovesta z enomesečnim odpovednim rokom.  
2. Obe pogodbenici si bosta v primeru sporov prizadevali, da spor rešita po mirni poti, tudi z 
uporabo mediacije. V primeru nadaljnjih kršitev te pogodbe s strani Izvajalca, lahko Platforma 
SLOGA nemudoma, brez odpovednega roka, prekine izvajanje te pogodbe. 
3. V primeru, da pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti spora po mirni poti, bo za rešitev 
slednjega pristojno sodišče v Ljubljani. 
4. Na strani Platforme SLOGA je skrbnik pogodbe xxx xxx, elektronski naslov: xxx xxx, 
telefonska številka xxx xxx xxx. Na strani Izvajalca je skrbnik pogodbe xxx xxx, elektronski 
naslov: xxxx@xxxxx.xx, telefonsk številka: xxx xxx xxx. 
  

§ 14. Priloge k pogodbi 

Tej pogodbi so priloženi naslednji dokumenti: 

Priloga št. 1: vsebinska prijava z morebitno dopolnitvijo,  

Priloga št. 2: finančni načrt projekta z morebitnimi dopolnitvami, 

Priloga št. 3: razpisna dokumentacija, 

Priloga št. 4: zahtevek za izplačilo. 
 

§ 15. Začetek veljavnosti  
1. Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da se je seznanil z vsebino te pogodbe, z njo 
povezanimi dokumenti, ter da bo pogodbo v celoti spoštoval.  
2. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 
po en podpisan izvod. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 
Za Platformo SLOGA 
 

mailto:xxxx@xxxxx.xx
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    ALBIN KEUC  direktor 
Podpis  Datum  Ime in priimek  Naziv/Funkcija 

 
 

 

 

Za Izvajalca 
 

       
Podpis  Datum  Ime in priimek  Naziv/Funkcija 

 
 
 
 

Priloga št. 1: Vsebinska prijava z morebitnimi dopolnitvami 
Priloga št. 2 : Finančni načrt projekta z morebitnimi dopolnitvami 
Priloga št. 3: Razpisna dokumentacija 
Priloga št. 4: Zahtevek za izplačilo 
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Zahtevek za nakazilo avansa za izvedbo projekta 

(navesti naziv projekta) 

 
<Datum zahtevka za nakazilo> 
 
 

Naziv izvajalca: [navesti naziv organizacije]  

Št. pogodbe o financiranju Projekta : [navesti št. pogodbe] 
 
Spoštovani,  
v skladu s pogodbo med Platformo SLOGA in [naziv izvajalca], pošiljamo zahtevek za nakazilo 
avansnega zneska za izvedbo projekta (ime projekta),  v višini xxxx EUR, kar predstavlja 80 % 
celotne vrednosti projekta. 
 
Zahtevani znesek, ki predstavlja 80 % celotne vrednosti projekta:  XXXX € 
 

Nakazilo naj bo izvedeno na poslovni bančni račun št.:  SI56 XXXX odprt pri XXXX 
 

Potrjujem, da so zgornje informacije popolne, zanesljive in resnične ter so podprte z 
ustreznimi dokazili, ki jih je mogoče preveriti. 
 
 
 
 
 
< Podpis > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


