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Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 

ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – 

ZUPJSC, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 

– ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K,36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21,  159/21, 196/21 – 

ZDOsk, 15/22 in 43/22), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 

195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 

(Uradni list RS, št.  187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) in 229. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - 

ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) sklepata 

 

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, davčna številka: 

96395265, ki ga zastopa minister ____________(v nadaljevanju: ministrstvo) 

 

in 

 

(naziv, naslov), davčna številka:  , ki ga zastopa (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

POGODBO št.  

 

o sofinanciranju programa (ime programa) 

 

I. 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 

 

− da je ministrstvo za leta 2023, 2024 in 2025 z javnim razpisom namenilo sredstva za 

sofinanciranje programov na področju varovanja in krepitve zdravja do leta 2025; 

− da se je izvajalec z vlogo dne ____, s programom z naslovom _________ (v nadaljnjem 

besedilu: program), prijavil na Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in 

krepitve zdravja do leta 2025, ki je bil objavljen dne ______ v Uradnem listu RS, št. 

______; 

− da je ministrstvo s sklepom št. _______, z dne _____ odločilo o dodelitvi sredstev 

izvajalcu za program. 

 

II. 

 

Ministrstvo bo sofinanciralo program izvajalcu v višini največ do _______ EUR (z besedo: 

___________ v nadaljnjem besedilu: sredstva), od tega v letu 2023 največ do _____ EUR, v 

letu 2024 največ do _______ EUR in v letu 2025 največ do ______ EUR.  

Sredstva ima ministrstvo zagotovljena na proračunski postavki 6855 - Nacionalni programi 

boja proti AIDS, ukrep 2711-20-0002 - Ukrepi za obvladovanje nalezljivih bolezni, ali 200035 

– Cepljenje, ukrep 2711-20-0002 - Ukrepi za obvladovanje nalezljivih bolezni, ali 180050 - 

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti, ukrep 2711-18-0005 - Zdravje na področju 

prehrane in telesne dejavnosti, ali 7083 - Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2989
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0216
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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ukrep 2711-18-0002 - Duševno zdravje in odvisnosti od drog, ukrep 2711-18-0003 - 

Obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in 221091 – Programi duševnega zdravja in 

demence, ukrep 2711-18-0002 - Duševno zdravje in odvisnosti od drog.    

Podrobnejša vsebina programa in struktura stroškov programa sta določeni v Prilogi 1, ki je 

sestavni del te pogodbe.  

 

Izvajalec se zaveže, da bo obveznosti iz prejšnjega odstavka, ki so predmet te pogodbe, 

opravil najkasneje do 17. 11. 2025.  

 

Izvajalec se zaveže, da aktivnosti, ki jih ministrstvo sofinancira v okviru programa, ne bo tržil 

končnim uporabnikom. 

 

Izvajalec se zaveže, da v času trajanja pogodbe ne bo sodeloval s tobačno in alkoholno 

industrijo ter drugo industrijo na področju drog.    

 

Izvajalec se zaveže, da bo uporabil orodja obveščanja javnosti o sofinanciranju programa s 

strani ministrstva v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani ministrstva. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo stroške programa vodil na posebnem stroškovnem mestu. 

 

III. 

 

Ministrstvo zagotovi  izvajalcu sredstva, in sicer po naslednji dinamiki: 

 

1. v letu 2023:            

- do višine _________ EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi prvega vmesnega poročila.  

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje do _____________ posredoval prvi eRačun z 

vmesnim vsebinskim in finančnim poročilom na predpisanem obrazcu, objavljenim na spletni 

strani ministrstva. 

 

2. v letu 2024: 

- do višine ______ EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi drugega vmesnega poročila. 

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje do _______ posredoval drugi eRačun z vmesnim 

vsebinskim in finančnim poročilom na predpisanem obrazcu, objavljenim na spletni strani 

ministrstva. 

 

- do višine ______ EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi tretjega vmesnega poročila. 

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje do ________ posredoval tretji eRačun z vmesnim 

vsebinskim in finančnim poročilom na predpisanem obrazcu, objavljenim na spletni strani 

ministrstva. 

 

3. v letu 2025: 

- do višine _______ EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi četrtega poročila. Izvajalec se 

zavezuje, da bo najkasneje do ___________ posredoval četrti eRačun z vmesnim vsebinskim 

in finančnim poročilom na predpisanem obrazcu, objavljenim na spletni strani ministrstva. 
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- do višine _______ EUR, ki jih izvajalec prejme po potrditvi petega poročila. Izvajalec se 

zavezuje, da bo najkasneje do ___________ posredoval peti eRačun z vmesnim vsebinskim 

in finančnim poročilom na predpisanem obrazcu, objavljenim na spletni strani ministrstva, s 

končnim poročilom ter poročilom namenske porabe sredstev na obrazcu, ki je objavljen na 

spletnih straneh ministrstva.  

 

Dinamika plačil se ustrezno prilagodi v primeru predplačil, kot so določena v Zakonu o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 

št.  187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP). 

 

Plačilo bo izvedeno v 30. dneh od uradnega prejema eRačuna za izplačilo na transakcijski 

račun izvajalca, št. ______, odprtega pri ________. Iz eRačuna mora biti razvidna specifikacija 

stroškov, ki se nanaša na plačilo opravljenih storitev na način, kot je določeno na spletnih 

straneh ministrstva.  

 

Struktura odobrenih stroškov, kot so definirani v Prilogi 1, ob realizaciji na letni ravni, ne sme 

odstopati za več kot 20 % od predvidenih vrednosti brez predhodne odobritve s strani skrbnika 

pogodbe. 

 

Pri eRačunu za izplačilo se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 

 

Ministrstvo si pridržuje pravico dodatno zahtevati vmesna dokazila o namenski porabi sredstev 

v posameznih fazah izvajanja programa. Ob nenamenski porabi sredstev mora izvajalec 

dodeljena sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije, skupaj z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi. 

 

V primeru, da izvajalec v času trajanja pogodbe zaprosi za podaljšanje roka porabe sredstev 

glede na predvideni terminski plan, mora podaljšanje navedenega roka pisno obrazložiti in 

utemeljiti, saj v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev. 

 

Ministrstvo bo svoje obveznosti iz III. točke te pogodbe izplačevalo izvajalcu na podlagi 

eRačuna za izplačilo s priloženim vsebinskim in finančnim poročilom na predpisanem obrazcu, 

objavljenim na spletni strani ministrstva.  

 

IV. 

 

Izpolnitev te pogodbe je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva za leta 2023, 2024 in 

2025.  

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske 

zmogljivosti ministrstva. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela ministrstva 

oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, sta stranki soglasni, 

da s sklenitvijo dodatka k pogodbi, pogodbo ustrezno spremenita. 

 

Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leti 2024 in 2025 se uredi v pogodbi z odložnim 

pogojem glede veljavnosti, kar pomeni, da bo za leti 2024 in 2025 prevzem obveznosti začel 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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veljati, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna 

Republike Slovenije. 

 

V. 

 

Izpolnitev obveznosti izvajalca iz II. člena te pogodbe pregleda in potrdi ministrstvo pod pogoji, 

da je izvajalec: 

 

− program izvedel kakovostno in v skladu s Prilogo 1; 

− v poročilu opisal izvedbo programa in dosežene cilje; 

− utemeljil namensko porabo sredstev in 

− korektno predstavil vlogo ministrstva z obvezno navedbo ministrstva kot sofinancerja, 

v vseh gradivih programa. 

 

VI. 

 

Ministrstvo ima pravico in dolžnost stalno spremljati in nadzorovati izvajanje programa, 

izvajalcu dajati navodila ter zahtevati dodatna delna poročila o poteku izvajanja programa. Če 

se med izvajanjem izkaže, da izvajalec huje krši določila te pogodbe, lahko ministrstvo brez 

opomina pogodbo odpove. Odpoved pogodbe se pošlje priporočeno po pošti. Odpovedni rok 

prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 

 

Za hujšo kršitev določil pogodbe gre, če izvajalec: 

- svojih obveznosti v znatnem delu ali v celoti ne izpolni pravočasno in na dogovorjen način 

oziroma je pred iztekom roka za izpolnitev obveznosti očitno, da jih ne bo izpolnil ali 

- storitve, ki so te predmet pogodbe, izvaja v nasprotju z navodili ministrstva ali 

- storitve, ki so predmet te pogodbe, ne izvaja s potrebno skrbnostjo ali 

- izvršitev storitev, ki so predmet te pogodbe, odstopi komu tretjemu brez dovoljenja 

ministrstva. 

 

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala ministrstvu zaradi malomarno in nestrokovno 

opravljenega dela. 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe s 15 dnevnim odpovednim rokom, če 

druga pogodbena stranka krši njena določila. Odpoved pogodbe se pošlje priporočeno po 

pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 

 

VII. 

 

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku 

ali posredniku ministrstva obljubi, ponudi ali da kakšno 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 ministrstvu povzročena škoda ali je 
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omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ministrstva, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

VIII. 

 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, da 

se zavezuje k varovanju osebnih podatkov, za katere je izvedel oziroma bil z njimi seznanjen 

pri opravljanju dela in da se zaveda, da je disciplinsko, kazensko in materialno odgovoren za 

kršitve določb pravilnika in določb zakona, ki urejata področje varstva osebnih podatkov in 

delovno-pravno zakonodaje. 

 

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet 

te pogodbe (in jih kot take določita pogodbeni stranki), varovali kot poslovno skrivnost in jih ne 

bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali 

tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe, 

razen v primerih, ko je to določeno z zakonom.  

 

IX. 

 

Za spremljanje in nadziranje izvajanja obveznosti, določenih s to pogodbo, skrbita: 

 

−  na strani ministrstva ________, 

−  na strani izvajalca pa ________.   

  

X. 

 

Vsaka stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so 

sklenjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi. 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naslov oziroma 

sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, 

elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in 

kontaktnih oseb ministrstva in izvajalca, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne 

spremembe pogodbe ni treba skleniti pisnega dodatka k pogodbi.  

 

XI. 

 

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore, nastale v zvezi s to pogodbo, reševali 

sporazumno. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče 

v Ljubljani. 

XII. 

 

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do _______.  

 

XIII. 
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Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo dva (2) izvoda, 

izvajalec pa en (1) izvod.   

 

 

Številka:       Številka:  

 

Datum:       Datum:  

 

 

(naziv izvajalca)                       Ministrstvo za zdravje  

                           ___________ 

                              MINISTER 
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PRILOGA 1 

 
 

1.1 VRSTE AKTIVNOSTI 
 

Po delovnih sklopih (DS) so navedene ključne vrste aktivnosti, ki se bodo izvajale in bodo sofinancirane 

s strani ministrstva.  

 

DS 1 

Naziv delovnega sklopa 
(DS)  

Vodenje programa in koordinacija (obvezno) 

Navedba predvidenih 
stroškov DS 1 v EUR: 

 

Opis delovnega sklopa  

 

 

 

 Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti 
Predvideni okvirni 
stroški v EUR: 

Pričakovani rezultati in izdelki 

    

    

    

 

DS 2 

Naziv delovnega sklopa 
(DS)  

Informiranje in obveščanje uporabnikov programa in širše javnosti ter 

promocija ministrstva kot sofinancerja (obvezno) 

Navedba predvidenih 
stroškov DS 2 v EUR: 

 

Opis delovnega sklopa  

 

 

 

Vrsta aktivnosti Opis  aktivnosti  
Predvideni okvirni 
stroški v EUR: 

Pričakovani rezultati in izdelki 
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DS 3 

Naziv delovnega sklopa 
(DS)  

Aktivnosti namenjene neposredno uporabnikom (obvezno) 

Navedba predvidenih 
stroškov DS 3 v EUR: 

 

Opis delovnega sklopa  

 

 

 

Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti  
Predvideni okvirni 
stroški v EUR: 

Pričakovani rezultati in izdelki 

    

    

    

    

    

 

DS 4 

Naziv delovnega sklopa 
(DS)  

Evalvacija /vrednotenje uspešnosti programa (obvezno) 

Navedba predvidenih 
stroškov DS 4 v EUR: 

 

Opis delovnega sklopa  

 

 

 

Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti  
Predvideni okvirni 
stroški v EUR: 

Pričakovani rezultati in izdelki 
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Navedite še morebitne dodatne delovne sklope in aktivnosti, če jih predvidevate: 

DS 5 

Naziv delovnega sklopa 
(DS)  

Druge aktivnosti 

 

Navedba predvidenih 
stroškov DS 5 v EUR: 

 

Opis delovnega sklopa  

 

 

 

Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti 
Predvideni okvirni 
stroški v EUR: 

Pričakovani rezultati in izdelki 

    

    

 

1.2 ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA PROGRAMA 
 

Za vsak navedeni delovni sklop označite obdobje, v katerem bo potekal, in vnesite skupno število 

delovnih ur, ki bodo za posamezni sklop predvidene. 

 

Delovni 

sklop 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DS1 / / / / / / / / / /   

DS2 / / / / / / / / / /   

DS3 / / / / / / / / / /   

DS4 / / / / / / / / / /   

DS5 / / / / / / / / / /   

 

Delovni 

sklop 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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DS1             

DS2             

DS3             

DS4             

DS5             

 

Delovni 

sklop 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DS1             

DS2             

DS3             

DS4             

DS5             

 

Delovni 

sklop  

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DS1            / 

DS2            / 

DS3            / 

DS4            / 

DS5            / 

 

1.3 FINANČNI NAČRT IZVAJANJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA 

Vrednost sofinanciranja: _______________________ 

 

1.3.1 Struktura stroškov 

Za vsak posamezni delovni sklop iz točke 1.1. so navedeni upravičeni stroški programa po kategorijah 

stroškov za posamezna leta izvajanja programa (v EUR), ki se lahko uveljavljajo pri ministrstvu. 

 
1 zapiše se stroške, ki bodo nastali od novembra 2022 do 15. 11. 2023  
2 zapiše se stroške, ki bodo nastali od 16. 11. 2023 do 15. 11. 2024 
3 zapiše se stroške, ki bodo nastali od 16. 11. 2024 do 17. 11. 2025 
 

Vrsta stroška Specifikacija stroška 

(vse stroške je 

potrebno specificirati) 

20231 20242 20253 Skupaj  

    



 

11 

 

 

 

 

 

 
4 Skupni upravičeni stroški morajo biti enaki zaprošenemu znesku pri ministrstvu. 

Stroški plač in povračil v zvezi z delom (npr. plača 

vodje programa, plača ostalih sodelavcev vključenih v 

program) 

    

     

    

Stroški za službena potovanja      

    

    

    

Posredni stroški z uporabo odstotka 

  

 
   

 

Stroški storitev (stroški informiranja in komuniciranja, 

stroški zunanjih izvajalcev in drugi stroški (npr. 

študentskega dela, prostovoljcev, stroški 

izobraževanja, materialni stroški) 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI4      


