
 

 

Vzorec TRIPARTITNE POGODBE 

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ki ga zastopa 

minister Jernej Vrtovec, davčna št.: SI25967061, matična št.: 2399270  

(v nadaljnjem besedilu: ELENA upravičenec), 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan 

Krek, dr. med., spec., davčna št.: SI44724535  

(v nadaljnjem besedilu: koristnik ELENA sredstev) 

 

In 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

 

sklepajo 

TRIPARTITNO POGODBO 

za izvedbo storitev tehnične pomoči ELENA   

1. člen 

(uvodne določbe) 

 

Podpisniki te tripartitne pogodbe uvodoma ugotavljajo: 

 da je ELENA upravičenec pristojen za področje povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem 

sektorju v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 

mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 15/17, 69/17 in 67/18); 

 da je ELENA upravičenec na Evropsko investicijsko banko prijavil projekt GOVERNMENT DEEP 

ENERGY RENOVATION (v nadaljevanju: GovDER) za pridobitev virov financiranja iz sklada ELENA in 

sicer v obliki tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: TP ELENA); 

 da je ELENA upravičenec na podlagi odobrenega projekta GovDER sklenil pogodbo »Contract for 

funding of Project Development Services št. ELENA-2015-081 MZI 2430-17-386001« (v 

nadaljevanju: pogodba EIB) in s tem pridobil nepovratna sredstva iz naslova TP ELENA, za operacije 

celovitih energetskih prenov javnih stavb ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih 

ustanovitelj je država, in ki vsebinsko zadostijo zahtevam za prijavo na povabila posredniškim 

organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij celovitih energetskih prenov 

javnih stavb (v nadaljevanju: CEPS), ki jih Ministrstvo za infrastrukturo objavlja za izbor primernih 

operacij, in so namenjena spodbujanju izvedbe celovitih energetskih prenov stavb, za katere je 

zahtevana priprava dokumentacije skladno z »Navodili za izvajanje operacij energetske prenove 
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javnih stavb na podlagi OP-EKP 2014-2020«, objavljenimi na spletni strani Projektne pisarne za 

energetsko prenovo stavb (v nadaljevanju: PP-EPS); 

 da je ELENA upravičenec, skladno s pogodbo EIB upravičenec do finančnih sredstev za izvedbo 

storitev TP ELENA, dejanski koristniki ELENA sredstev TP ELENA pa so osebe ožjega javnega sektorja 

in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država; 

 da je ELENA upravičenec dne 21.5.2019 in dne 18.2.2020 na spletnem portal Energetika na spletni 

povezavi http://www.energetika-portal.si/javne-objave objavil Poziv k oddaji prijave za 

sofinanciranje iz sredstev TP ELENA  (v nadaljevanju: Poziv), s katerim poziva potencialne koristnike 

ELENA sredstev TP ELENA k posredovanju predlogov operacij CEPS z namenom pridobitve 

nepovratnih sredstev TP ELENA. 

 da je koristnik ELENA sredstev dne XXXXxx na podlagi Poziva in 2020 upravičencu na predpisanem 

obrazcu št. 1 »Podatki o operaciji in stavbah, prijavitelju, vsebini želene storitve TP ELENA in višini 

načrtovanih sredstev za koriščenje storitev TP ELENA« (v nadaljevanju: Obr. 1) posredoval prijave 

operacij z namenom pridobitve nepovratnih sredstev TP ELENA. K prijavam je koristnik ELENA 

sredstev priložil tudi dokazilo o zagotovitvi sredstev lastne udeležbe v višini 10% upravičenih 

stroškov.  

 

 da je ELENA upravičenec z Ministrstvom za zdravje in koristnikom ELENA sredstev sklenil Sporazum 

o načinu izvajanja nalog in koriščenja sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: 

Sporazum)  z dne XXXXXXXX    

 

 da je koristnik ELENA sredstev v sodelovanju z ELENA upravičencem izvedel postopek oddaje 

naročila za izbor ponudnika za preveritev javno-zasebnega partnerstva. Postopek izvedbe izbora je 

podan v Poročilu o postopku izbora ponudnika za XXXXXXXXX. Ponudnik je bil izbran na podlagi 

oddaje ekonomsko najugodnejše ponudbe; 

 da končna ponudba izvajalca za storitve svetovanja v postopku oblikovanja javno-zasebnega 

partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za XXXXX z dne XXXXX zajema izvedbo vseh 

storitev iz 2. točke te tripartitne pogodbe v okviru naslednjih operacij CEPS: XXXXXX;  

 

 da je ELENA upravičenec dolžan vsebinsko in formalno pregledati izključno izvedeno storitev, ki se 

nanaša na upravičene storitve v okviru TP ELENA ter pregledati in potrditi ali zavrniti zahtevek za 

odobritev sredstev TP ELENA, izključno glede upravičenih stroškov TP ELENA; 

 

 da je koristnik ELENA sredstev dolžan vsebinsko, formalno in finančno pregledati in potrditi del 

izvedene storitve, ki so v 3. členu opredeljene kot upravičene storitve in neupravičene storitve TP 

ELENA oziroma neupravičeni stroški,  

 

 da se za vse ostale naloge, ki jih skladno s to pogodbo izvaja ELENA upravičenec nanašajo izključno 

na upravičene storitve TP ELENA, naloge, ki se nanašajo na neupravičene storitve TP ELENA pa se 

prenesejo na koristnika ELENA sredstev; 

 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave
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 da je ELENA upravičenec, skladno s pogodbo EIB, v okviru Projektne enote – Pisarna za energetsko 
prenovo stavb (PP-EPS) formiralo t.i. »Skupino ELENA«, ki je zadolžena za koordinacijo in nadzor 
nad dodeljevanjem nepovratnih sredstev iz naslova TP ELENA pri izvedbi projekta GovDER. 

 

2. člen 

(predmet pogodbe) 

 
Predmet te tripartitne pogodbe je izvedba storitev TP ELENA v okviru prijavljenih operacij CEPS: XXXXX, 

kot izhaja iz ponudbe za storitve svetovanja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva za 

projekt energetskega pogodbeništva za objekte: 

 NIJZ – Centralna enota Ljubljana, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, 

 NIJZ - OE Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, 

 NIJZ - OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota 

z dne ________________, ki jo je izvajalec na podlagi povpraševanja koristnika ELENA sredstev, 

posredoval na objavljen poziv z dne _______________________, 

in sicer za storitve po naslednjih postavkah: 

1. Izdelava projektov za izvedbo celovite energetske sanacije (PZI) 

 

Predmet te tripartitne pogodbe je izvedba izključno tistih storitev TP ELENA, ki se nanašajo na 

predmetne operacije CEPS, ki jih je koristnik ELENA sredstev na podlagi objavljenega Poziva prijavil na 

Obr. 1 ELENA upravičencu, ki jih je le-ta po formalnem in vsebinskem pregledu tudi predhodno pisno 

odobril.  

Ponudba, Obr. 1 in pisni odobritvi prijavljene operacije in ponudbe so prilogi in sestavni del te 

tripartitne pogodbe. Iz Obr. 1 so razvidni podatki o operaciji in vsebini objektov, ki so predmet operacije.  

3. člen 

(pogodbena cena) 

 

Skupna pogodbena vrednost znaša __________________ EUR 

(z besedo: _________________________________________________) oz. ________________EUR z 

22% DDV (z besedo: ______________________________________________________), od tega znaša 

pogodbena vrednost upravičenih storitev TP ELENA, ki je določena glede na obseg naročenih storitev 

TP ELENA iz 2. člena te pogodbe ___________________EUR brez DDV  

(z besedo: ______________________________________________) oz. __________________EUR z 

22% DDV (z besedo: ______________________________________________________). 

 

Skupna ponudbena cena je oblikovana za pripravo PZI dokumentacije za izvedbo operacije CEPS 

_________________________ in je skladno s pravili TP ELENA razdeljena na:   

 

- upravičene stroške TP ELENA: ____________________EUR z 22% DDV  in 

- neupravičene stroške: 0,00 EUR z 22% DDV. 
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S to pogodbo se koristnik ELENA sredstev zaveže, da bo po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno 

za dejansko izvedene storitve po pogodbenih cenah za posamezne storitve po postavkah iz 

2. člena te tripartitne pogodbe, ki znašajo, kot sledi: 

 

  Enota Postavka  Upravičeni 

stroški 

TP ELENA 

Neuprav.  

stroški  

Količina Skupna 

pogodbena 

vrednost 

 Predmet naročila    Cena v EUR 

brez DDV 

Cena v EUR 

brez DDV 

 Cena v EUR 

brez DDV 

1 PZI dokumentacija       

      

 Skupaj brez DDV       

 Skupaj z 22% DDV       

*cena EUR/uro 

 

Razdelitev pogodbenih cen za posamezne postavke storitev TP ELENA po operacijah izhaja iz Ponudbe 

izvajalca za storitve svetovanja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva za projekt 

energetskega pogodbeništva za objekte: 

 

 NIJZ – Centralna enota Ljubljana, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, 

 NIJZ – OE Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, 

 NIJZ – OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota 

z dne ______________________. 

 

4. člen 

(roki izvedbe, terminski plan) 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj po sklenitvi te tripartitne pogodbe in 

prejemu potrebne dokumentacije s strani koristnika ELENA sredstev. 

 

Terminski plan izvedbe storitve:   

  

Predmet naročila  Rok opravljene storitve 

 Izdelava projektov za izvedbo 30.07.2021 

  

  

 

V kolikor izvajalec med izvajanjem te tripartitne pogodbe oceni, da pogodbeno dogovorjenih rokov ne 

bo dosegel, je o tem dolžan nemudoma obvestiti ELENA upravičenca in koristnika ELENA sredstev in se 

z njima dogovoriti o morebitnem podaljšanju roka za izvedbo posamezne storitve TP ELENA. V 

obvestilu mora navesti tudi upravičene vzroke podaljšanja roka. Sprememba terminskega plana se 

opredeli v  pisnem dodatku k tej tripartitni pogodbi. 
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Sestavni del te tripartitne pogodbe je tudi  

Celotni terminski plan z vsemi udeleženci   

    

    

    

 

Celovita energetska prenova stavbe NIJZ  - Celje, Ljubljana, Murska Sobora 
  

    

št. Opis aktivnosti Termin Nosilec 

1. Začetek izvajanja podpis pogodbe (potrditev ponudbe) NIJZ / MZI / Izvajalec 

2. Poziv promotorjem ni promotorske vloge-zaključeno ga ni 

3. Novelacija REP 31.07.2021 izbor 4.5.2021 

4. (Novelacija DIIP ?)     

5. 
Načrt merjenja in kontrole prihrankov 

energije… 
30 dni od podpisa pogodbe izbor 4.5.2021 

6. 
Načrt stalne optimizacije delovanja 

energetskih… 
30 dni od podpisa pogodbe izbor 4.5.2021 

7. Ocena možnosti JZP 30 dni od podpisa pogodbe izbor 4.5.2021 

8. Izdelava PIZ (če je potrebno) če bo potrebno Izvajalec I 

9. 
Razpis in izdelava PN za PD (če ne gre 

po JZP) 
do 30.05.2021 NIJZ 

10. 
Razpis za PD in izdelava PD-PZI (če ne 

gre po JZP) 
 do30.07.2021 NIJZ/izvajalec 

11. IP  do31.07.2021 izbor 4.5.2021 

12. Recenzija PD (opcijsko) ni potrebno   

13. Odobritev dokumentacije ID, PD do 31. 8.2020 MZ 

14. Izdelana vloga za kohezijo do 31. 8.2021 izbor 4.5.2021 

15. Oddaja voge na kohezijo do 13.09.2021 
MZ / NIJZ / GE 

projekt 

16. 
Pregledi, plačila, odobritve ID, PD, 

storitve TA ELENA 
do 30.09.2021 MZI 

17. 
Objava razpisa za izbor izvjaca za 

gradnjo  (ali JZP koncesionarja) 
do 31.12.2021 NIJZ / MZ 

 

5. člen 

(vsebinski in formalni pregled storitev TP ELENA ) 

  
Izvajalec je zavezan o opravljeni storitvi TP ELENA, naročeni s to tripartitno pogodbo, o tem nemudoma 

obvestiti ELENA upravičenca in koristnika ELENA sredstev ter jima izvedeno storitev TP ELENA tudi 

posredovati v pregled in potrditev. Obvezna priloga izvedene storitve TP ELENA, ki jo izvajalec 

posreduje v pregled ELENA upravičencu in koristniku ELENA sredstev, je Obrazec 2 »Podatki o operaciji 

in izvajalcu storitve, prijavitelju in vsebini že izdelane storitve TP ELENA« (v nadaljevanju: Obr.2), ki je 

priloga te pogodbe.  
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Koristnik ELENA sredstev izpolni in ELENA upravičencu posreduje Obrazec 3 »Podatki o operaciji in 

izvajalcu storitve, prijavitelju, pogodbi storitve TP ELENA, višini ter dinamiki črpanja sredstev TP ELENA 

in načrtovanem roku objave javnega naročila za izbor izvajalca operacije celovite energetske prenove 

stavb (CEPS)« (v nadaljevanju: Obr.3),  ki je priloga te pogodbe. 

V primeru, da koristnik ELENA sredstev želi uveljavljati DDV kot upravičen strošek storitev TP ELENA, 

priloži potrdilo s strani FURS, kjer je navedeno, da nima pravice do odbitnega DDV. 

 

ELENA upravičenec izvedeno storitev TP ELENA vsebinsko in formalno pregleda, medtem ko koristnik 

ELENA sredstev opravi vsebinski pregled izvedene storitve TP ELENA. Koristnik ELENA sredstev je 

zavezan ELENA upravičencu posredovati v roku 15 dni od prejema izvedene storitve TP ELENA 

morebitne pripombe na le-te. ELENA upravičenec je zavezan predmetno storitev TP ELENA izvajalcu 

potrditi, oziroma ga pisno pozvati na vsebinsko in/ali formalno dopolnitev opravljene storitve TP ELENA 

najkasneje v roku 30 dni po prejemu izvedene storitve TP ELENA. Če ELENA upravičenec storitev TP 

ELENA izvajalcu v navedenem roku ne potrdi niti je ne prereka, se šteje, da je bila potrjena s potekom 

tega roka.  

 

Izvajalec je zavezan vsebinsko in/ali formalno storitev TP ELENA dopolniti v roku 15 dni od prejema 

pisnega poziva za vsebinsko in/ali formalno dopolnitev storitve TP ELENA in ponovno posredovati v 

pregled in potrditev ELENA koristniku in ELENA upravičencu. 

 

6. člen 

(denarni tok) 

 

Izvajalec bo račun za dejansko izvedeno storitev TP ELENA po tej pogodbi izstavil koristniku ELENA 

sredstev. Pogoj za izstavitev računa so dejansko opravljene in potrjene storitve TP ELENA iz 2. člena te 

tripartitne pogodbe skladno z zahtevami iz 5. člena te tripartitne pogodbe. Na računu, ki ga izvajalec 

izstavi koristniku ELENA sredstev, mora biti dodana navedba, da je skladno s pogodbo »Contract for 

funding of Project Development Services št. ELENA-2015-081 MZI 2430-17-386001« Ministrstvo za 

infrastrukturo ELENA upravičenec. Pred izplačilom s strani koristnika ELENA sredstev mora ELENA 

upravičenec račun pregledati in potrditi. 

 

Izvajalec je za opravljeno storitev TP ELENA, katere ustreznost je bila pisno potrjena skladno s prejšnjim 

členom, zavezan koristniku ELENA sredstev izstaviti račun do 10. dne v koledarskem mesecu za pretekli 

koledarski mesec.   

 

Koristnik ELENA sredstev poravna celoten račun na transakcijski račun Izvajalca pri ________________ 

št. _________________________________________________________ 30. dan od prejema pravilno 

izstavljenega računa in po izvršeni kontroli in potrditvi zahtevka za odobritev TP ELENA s strani ELENA 

upravičenca, od tega je nakazilo v višini 90 % upravičenih stroškov izplačano iz EU postavke ELENA.  

 

Koristnik ELENA sredstev mora takoj po plačilu opravljene storitve TP ELENA ELANA upravičencu 

posredovati dokazilo o plačilu računa iz tretjega odstavka tega člena in dokazila, iz katerih so razvidni 

finančni viri po postavkah (lastna sredstva in sredstva EU). 
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Izvajalec je dolžan izdati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v 
medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene 
pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo 
manjše število računov. Pri izdaji e-računa se  uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 IBAN številka __________________________________________________________________, 
 
 davčni identifikator __________________________ matična številka ________________________. 
 

7. člen 

(naloge izvajalca storitev TP ELENA) 

 

Izvajalec se v okviru te tripartitne pogodbe zavezuje, da bo: 

 

- z opravljanjem storitev TP ELENA pričel takoj po sklenitvi te tripartitne pogodbe;   

- storitve TP ELENA, ki so predmet te tripartitne pogodbe opravil skladno z vsakokrat veljavnimi 

»Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP-EKP 2014-2020«, 

objavljenimi na spletni strani Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb (PP-EPS); 

- storitve TP ELENA, ki so predmet te tripartitne pogodbe, opravil v rokih, dogovorjenih s to 

pogodbo. V kolikor izvajalec med izvajanjem te tripartitne pogodbe oceni, da pogodbeno 

dogovorjenih rokov ne bo dosegel, je o tem dolžan nemudoma obvestiti ELENA upravičenca in 

koristnika ELENA sredstev in se z njima dogovori o morebitnem podaljšanju roka za izvedbo 

posamezne storitve TP ELENA s pisnim dodatkom k tej tripartitni pogodbi; 

- hranil vso dokumentacijo, vezano na to pogodbo najmanj sedem (7) let po preteku projekta 

GovDER; 

- ELENA upravičencu in koristniku ELENA sredstev mesečno poročal o napredovanju izvajanja 

predmetnih storitev; 

- po opravljeni storitvi TP ELENA o tem obvestil ELENA upravičenca in koristnika ELENA sredstev ter 

jima izvedeno storitev TP ELENA posredoval v pregled in potrditev, v skladu s prvim odstavkom 5. 

člena te tripartitne pogodbe. 

 
8. člen 

(naloge koristnika ELENA sredstev) 

Koristnik ELENA sredstev se v okviru te tripartitne pogodbe zavezuje, da bo: 

 

- sodeloval z ELENA upravičencem in izvajalcem, ter zagotavljal vpogled v relevantno dokumentacijo 

in dal na razpolago vse potrebne podatke za izvedbo storitev TP ELENA; 

- redno spremljal napredek opravljenih storitev TP ELENA s strani izvajalca; 

- ELENA upravičencu posredoval izpolnjen Obrazec 3, v skladu z drugim odstavkom 5. člena te 

tripartitne pogodbe; 

- opravljene storitve TP ELENA vsebinsko pregledal, ter v roku 20 dni posredoval ELENA upravičencu 

pisno potrditev opravljenih storitev ali morebitne pripombe na opravljene storitve TP ELENA, 

katere bo ELENA upravičenec posredoval izvajalcu v obliki pisnega poziva k vsebinski in/ali formalni 

dopolnitvi storitve TP ELENA;   
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- posredoval ELENA upravičencu zahtevek za odobritev sredstev TP ELENA; 

- po vsebinskem in formalnem pregledu in pisni potrditvi opravljenih storitev TP ELENA s strani 

ELENA upravičenca ter po potrditvi zahtevka za odobritev sredstev ELENA izvršil plačilo računa 

izvajalcu v celoti;  

- hranil vso dokumentacijo, vezano na to pogodbo najmanj sedem (7) let po preteku projekta 

GovDER. 

9. člen 

(naloge ELENA upravičenca) 

ELENA upravičenec se v okviru te pogodbe zavezuje, da bo: 

 

- sodeloval s koristnikom ELENA sredstev in izvajalcem ter zagotavljal koordinacijo med njima;  

- zagotavljal strokovno in svetovalno podporo koristniku ELENA sredstev v okviru izvedbe storitve 

TP ELENA; 

- redno spremljal napredek pri izvajanju predmetne storitve TP ELENA s strani izvajalca; 

- opravljeno storitev TP ELENA vsebinsko in formalno pregledal ter potrdil; 

- pregledal in potrdil ali zavrnil zahtevek za odobritev sredstev TP ELENA; 

- hranil vso dokumentacijo, vezano na to pogodbo najmanj sedem (7) let po preteku projekta 

GovDER. 

 

10. člen 

(pogodbena kazen) 

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti iz te tripartitne pogodbe ne izpolni v roku, 

predvidenem s to pogodbo (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % 

vrednosti skupne ponudbene vrednosti za vsak dan zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne 

sme presegati 10 % skupne ponudbene vrednosti. 

 

Če bi izvajalec z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi zamujal, bo naročnik ob sprejemu izpolnitve 

obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.  

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (neizpolnitev), mora plačati 

pogodbeno kazen v višini 10 % skupne ponudbene vrednosti. Če izvajalec obveznosti ne bi izpolnil, ga 

bo naročnik obvestil, ali zahteva izpolnitev obveznosti po tej pogodbi ali plačilo pogodbene kazni. 

 

Vsota pogodbene kazni se obračuna pri plačilu računa za storitve, opravljene z zamudo. V kolikor 

storitve ne bodo opravljene, se pogodbena kazen obračuna posebej in se za plačilo izstavi poseben 

račun. 

11. člen 

(nesoglasja pri izvajanju določb pogodbe) 

V primeru nesoglasij glede izvajanja določb te pogodbe se pogodbene stranke, torej ELENA 

upravičenec, koristnik ELENA sredstev in izvajalec obvezujejo, da si bodo prizadevali za soglasno 
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rešitev. V primeru, da nesoglasij ni mogoče rešiti soglasno, se spori rešujejo pred stvarno pristojnim 

sodiščem v Ljubljani.  

12. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

 

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo z osebnimi podatki, ki jih bodo pridobile v okviru izvajanja 

te pogodbe ravnale, hranile in obdelovale skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: GDPR uredba) in vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja 

področje varovanja osebnih podatkov.   

 

Vsaka izmed pogodbenih strank se prav tako zavezuje, da bo od svojih zaposlenih in povezanih fizičnih 

oseb pridobila ustrezno pisno privolitev o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih 

podatkov in da bodo pridobljene osebne podatke uporabljale zgolj za namene izvedbe te tripartitne 

pogodbe. 

13. člen 

(skrbniki pogodbe) 

 

Skrbniki pogodbe sporazuma so: 

- na strani ELENA upravičenca: Alja Gabrijel, e-mail: alja.gabrijel@gov.si; 

- na strani koristnika ELENA sredstev:  ____________________, e-mail: ____________________ 

- na strani izvajalca:__________________________ e-mail: ______________________________ 

 

14. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun Izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla, 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 

- 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. 

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

mailto:rudolf.ogrinc@gov.si
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15. člen 

(spremembe in dopolnitve pogodbe) 

Vse dodatne dogovore v zvezi z realizacijo te tripartitne pogodbe in morebitne spremembe bodo 

podpisniki pogodbe sklenili v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. V primeru spremembe skrbnika 

pogodbe iz prejšnjega člena je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugim strankam pogodbe. 

16. člen 

(končna določba) 

Ta pogodba je sklenjena in podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 

dva (2) izvoda. 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh podpisnikov.   

 

Številka: 2430-20-381044 
Datum:_____________ 

Številka:____________  
Datum:_____________ 

Številka:____________ 
Datum:_____________ 

 
Republika Slovenija 
Ministrstvo za infrastrukturo 

 
Nacionalni inštitut za  
Javno zdravje 

 

mag. Hinko Šolinc Milan Krek dr. med. spec.  
generalni direktor  
Direktorata za energijo 
po pooblastilu ministra 
št. 020-5/2020-02411756 z dne 
15.7.2020 

direktor  
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 PRAVNI PREGLED: 
POGODBA/ANEKS JE PRAVNO PREGLEDAN/A IN JE V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI. 
 
PREGLED OPRAVIL/A IN S PODPISOM POTRDIL/A:_____________________________________ 
                                                                                                                            (IME IN PRIIMEK) 
 _________________           ________________________ 
             (DATUM)                                    (PODPIS) 
 
FINANČNI  PREGLED: 
POGODBA/ANEKS JE FINANČNO PREGLEDAN/A IN JE V SKLADU Z VELJAVNIMI JAVNO FINANČNIMI 
PREDPISI. 
 
PREGLED OPRAVIL/A IN S PODPISOM POTRDIL/A:____________________________________ 
                                                                                                                                (IME IN PRIIMEK) 
 _________________           ________________________ 
             (DATUM)                                    (PODPIS) 

PREGLED SKRBNIKA POGODBE: 
POGODBA/ANEKS JE VSEBINSKO PREGLEDAN/A IN JE V SKLADU Z VSEMI PREDPISI, KI SE NANAŠAJO 
NA VSEBINO PREDMETA POGODBE/ANEKSA. 
 
PREGLED OPRAVIL/A IN S PODPISOM POTRDIL/A:_____________________________________ 
                                                                                                                                (IME IN PRIIMEK) 
 _________________           ________________________ 
             (DATUM)                                    (PODPIS) 

mag. Emilija Placer Tušar 

Velja Peternelj 

 

 

 

Alja Gabrijel 


