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OSNUTEK POGODBE 
 
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana, ki ga zastopa Franc Pristovšek, direktor  
Matična številka: 1632060 
Davčna številka: 77009444  
Podračun pri UJP: 01100-6000006813 
(v nadaljevanju: sklad) 
 
in 
 
NAZIV IN NASLOV ŠOLE, ki jo zastopa IME in PRIIMEK zakonitega zastopnika,  
Matična številka:  
ID za DDV oz. davčna številka:  
Transakcijski račun in naziv banke:  
(v nadaljevanju: šola), 
 
na podlagi: 
 
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 
1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne  31. 7. 2006, str. 12, z vsemi 
spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne  27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: 
Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 
popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13 in 38/1481/13 
Odl. US, 101/13 in 38/14), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14), Proračun RS za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 
102/13), Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-
ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10,79/10 in 4/13), 
Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 
2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12 in 57/12 ), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10,  87/11,  40/12 in 63/13) ter Odločbe št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi 
sredstev za program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015« z dne 28. 8. 2014 in 
Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije št. 3330-14-269052 v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015. 

 
skleneta 
 

Pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje programa Popestrimo šolo 2014/2015 
 
 

UVODNO DOLOČILO 
1. člen 

 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je bila šola, kot vlagatelj, s sklepom št. XXX, z dne XXX, izbrana 
na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015 
(v nadaljevanju: POŠ 2014/2015). 

 
 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je dodelitev sredstev za izvajanje programa Popestrimo šolo v šolskem letu 
2014/2015 (v nadaljevanju: program), in sicer za izvajanje v javnem razpisu opredeljenih aktivnosti v 
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zavodih, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni 
program osnovne šole in so za ta program vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje 
in izobraževanja.  
 
Program aktivnosti mora obsegati XXX ur, pri čemer bo vlagatelj izvedel XXX prijavljenih ur s 
partnersko šolo. Šola bo v aktivnosti vključila najmanj XXX otrok, od tega vsaj XXX otrok s šole in XXX 
otrok s partnerske šole. 
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede 
sofinanciranja in izvajanja programa iz prvega odstavka tega člena. 
 
 

POGODBENA VREDNOST 
3. člen 

 
Skupna pogodbena vrednost znaša XXX evrov. Skupna pogodbena vrednost je rezultat števila ur 
aktivnosti, ki jih bo šola izvajala v šolskem letu 2014/2015 in jih je kot take tudi prijavila, pomnoženih z 
zneskom stroška na enoto, ki znaša 17,00 evrov, skladno z metodologijo, ki jo je sprejelo Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo). 

 
»Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne 
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja 
programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«. 
 
Delež prispevka Evropske skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85,00 %. 
 
Sklad se zavezuje, da bo šoli za izvajanje aktivnosti sofinanciral stroške izvajanja, skladno s 
prijavljenimi aktivnostmi.  
 

 
UPRAVIČENI STROŠKI PROGRAMA  

4. člen 
 
Upravičeni strošek programa je strošek na enoto. Ministrstvo je 29. 7. 2014 sprejelo Metodologijo za 
določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Popestrimo šolo št. 5440-135/2014/10. Na podlagi 
metodologije je bil izračunan pavšalni znesek oziroma strošek izvajanja programa, ki na uro (60 minut) 
izvedbe znaša 17,00 evrov. 
 
Upravičeni strošek se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje ter poročilom, katerega vsebino 
predpiše sklad. Zahtevki za sofinanciranje, ki bodo izstavljeni za obdobje od 1. 10. 2014 do 31. 8. 
2015, bodo izplačani praviloma v koledarskem letu 2015, in sicer iz sredstev, predvidenih za leto 
2015. 

 
 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠOLE 
5. člen 

 
Šola se zavezuje, da bo: 
 
− obveznosti, ki jih prevzema s to pogodbo, izpolnjevala v skladu z določili in sestavnimi deli te 

pogodbe ter aktivnosti programa izvedla strokovno in vestno, 
− sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabila namensko in izključno za izvajanje programa, 

katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe,  
− podatke o izvedbi programa in rezultatih porabljenih sredstev zbirala in posredovala skladu 

skladno z določili te pogodbe in navodili, 
− zagotovila podatke potrebne za monitoring in evalvacije, 
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− zagotovila, zbirala in posredovala podatke o udeležencih v programu v skladu z razčlenitvijo, 
podano v prilogi XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), 

− program izvajala skladno z Navodili za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015 (v 
nadaljevanju: navodila), ki so objavljena na spletni strani sklada, 

− v skladu z navodili sklada vodila elektronske dnevnike ter najkasneje 5 dni po preteku 
posameznega meseca, posredovala zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvajanju programa 
v fizični obliki in preko portala Informacijskega sistema sklada, 

− ne glede na prejšnjo alinejo, na zahtevo sklada, posredovala dodatna poročila ali pojasnila o 
poteku aktivnosti in porabi sredstev, določenih s to pogodbo, oziroma bo na zahtevo sklada 
uporabljala drugačen način poročanja,  

− da bo skladno z Izjavo o sodelovanju s partnersko šolo, ki jo podpišeta tako šola vlagateljica kot 
partnerska šola, aktivnosti s partnersko šolo vestno izvajala in o tem v zahtevku za sofinanciranje 
tudi poročala, 

− vsa izdelana gradiva v okviru programa posredovala skladu tudi v elektronski obliki, ki bodo 
skladno z navodili dostopna tudi na spletni strani ministrstva, 

− dokumentirano spremljala in prikazovala morebitne prihodke programa; če se pri izvajanju 
programa ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške, 

− hranila dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2024, 
− da bo v 10 dneh od podpisa pogodbe na svoji spletni strani objavila sodelovanje v programu POŠ 

2014/2015 in tam tudi redno podajala informacije o kakršnikoli spremembi oziroma o poteku 
izvajanja aktivnosti, 

− v vseh publikacijah ali komunikacijah, povezanih z izvajanjem predmeta pogodbe, v dogovoru s 
skladom, omenjala sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in ministrstva ter 
programa Spodbujanje programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015, 

− upoštevala pravila informiranja in obveščanja javnosti pri izvajanju programa (8. in 9. člen Uredbe 
1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o 
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013),  

− bo pri izvajanju programa spoštovala vsebine Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007 – 2013 zlasti politiko varstva okolja in bo zagotavljala enakost med spoloma,  

− ravnala v skladu z vsemi morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami navodil, ki jih bo sklad 
naknadno sporočil oziroma posredoval, in sicer od njihovega prejema dalje.  

 
Šola soglaša, da lahko sklad podatke javnega značaja iz dokumentacije, ki jo skladu predloži šola, 
uporablja za namene obdelave podatkov in analitične potrebe. Šola se tudi strinja, da bo vključena v 
seznam izvajalcev, ki bo javno objavljen in bo obsegal navedbo izvajalca, naziv programa in znesek 
dodeljenih in izplačanih javnih sredstev sofinanciranja programa.  
 
Šola potrjuje in jamči, da je sklad seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so ji bili znani ali bi ji morali 
biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev sklada o sklenitvi te pogodbe ter da so vsi podatki, ki jih je 
in ki jih bo posredovala skladu med izvajanjem programa, v zvezi s to pogodbo, resnični in popolni. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti 
sklada. V primeru, da pride do sprememb v proračunu ali programu dela sklada, ki neposredno vpliva 
na to pogodbo, sta stranki soglasni, da ustrezno spremenita določila te pogodbe z aneksom. 
 

6. člen 
 
Če šola ugotovi, da ne bo mogla izpolniti pogodbenih obveznosti in da bo prišlo do finančne, 
vsebinske oziroma časovne spremembe programa, mora čim prej, najpozneje pa v 5 delovnih dneh od 
nastanka razloga za spremembo, to pisno obrazložiti in utemeljiti skladu.  
 
Sklad lahko predlagane spremembe potrdi ali ne potrdi. 
 

7. člen 
 
Če šola predčasno odstopi od pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov, izgubi pravico do nadaljnjega 
sofinanciranja aktivnosti po tej pogodbi, razen do sofinanciranja tistih upravičenih stroškov, ki so 
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vezani na že izpeljane aktivnosti programa. Med utemeljene razloge sodijo razlogi, nastali po sklenitvi 
pogodbe, ki niso rezultat dejanj šole, so nepričakovani in jih šola ni mogla preprečiti, odpraviti ali se 
jim izogniti. Šola je v tem primeru dolžna nositi stroške, ki nastanejo zaradi odstopa od pogodbe.  
 
Predčasen odstop šole od pogodbe brez utemeljenih razlogov pomeni neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti.  
 
 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA 
8. člen 

 
Sklad bo šoli nakazal sredstva na podlagi pravočasno prejetih zahtevkov za sofinanciranje in prilog, 
navedenih v 5. členu. 
 
V primeru, da sklad pri pregledu posredovanih zahtevkov za sofinanciranje in v priloženih prilogah 
ugotovi pomanjkljivosti, pozove šolo k dopolnitvi. Šola je dolžna dopolnjeni zahtevek z zahtevanimi 
prilogami posredovati skladu v 5 dneh od prejetega poziva sklada k dopolnitvi zahtevka oziroma 
skladno s pozivom.  
 
Sklad bo pravočasno prejete zahtevke za sofinanciranje s prilogami poravnal v 60 dneh od potrditve 
zahtevkov s strani sklada. 
 
Sklad bo pridobljene osebne podatke s strani šole uporabil izključno za namene programa in jih 
varoval v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Sklad si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja te pogodbe spremeni oziroma dopolni navodila, in 
se zavezuje, da bo izvajalca seznanil z njihovimi spremembami oziroma dopolnitvami. 
 
 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IN ROK ZA IZVEDBO 
9. člen 

 
V okviru te pogodbe bodo sofinancirane aktivnosti, ki se bodo izvajale v obdobju med 1. 10. 2014 in 
31. 8. 2015 (obdobje upravičenosti stroškov). Aktivnosti programa se bodo izvajale po terminskem 
načrtu, ki je določen v prijavnici za program oziroma po morebitni spremembi, skladno s 6. členom te 
pogodbe. 
 
Zahtevki za sofinanciranje, ki bodo za aktivnosti preteklega šolskega leta izstavljeni prepozno, to je po 
5. 9. tekočega šolskega leta, ne bodo izplačani. Šola mora zadnji zahtevek za sofinanciranje 
posredovati skladu najkasneje do 5. 9. 2015, sicer sklad zahtevanega zneska ne bo poravnal.  

 
 

NADZOR NAD IZVEDBO 
10. člen 

 
Šola soglaša, da bo omogočila tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, 
katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s strani sklada, pristojnih organov 
Republike Slovenije ali s strani pristojnih organov Evropske skupnosti.  
 
Šola se zavezuje, da bo nadzornim organom predložila vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. 
 
V primerih nadzora na kraju samem, bo šola omogočila vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem programa. 
 

11. člen 
 
Šteje se, da je šola kršila pogodbena določila, če: 

 ni izpolnila obveznosti iz 5. in/ali 6. člena te pogodbe, 
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 preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti bodisi glede 
vpogleda v celotno dokumentacijo bodisi glede obiskov na kraju samem, 

 navaja lažne ali netočne podatke, podatke ponareja ali jih namenoma izpusti. 
 
Kot kršitev pogodbe se šteje tudi znatno odstopanje od v vlogi zastavljenih ciljev (prijavljeni program, 
število in vsebina prijavljenih aktivnosti, število učencev, vključenih v aktivnosti, število učiteljev, 
vključenih v aktivnosti, skupne ure izvedenih aktivnosti ter v aktivnosti vključene šole), če sprememba 
ni bila odobrena skladno s 6. členom te pogodbe. 
 

12. člen 
 

V primeru ugotovljenih kršitev iz 11. člena oziroma nespoštovanja pogodbenih obveznosti, sklad 
določi šoli rok za odpravo kršitev. Če šola kršitev v postavljenem roku ne odpravi, je dolžna vrniti vsa 
ali del prejetih sredstev, na podračun pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št. 01100-
6000006813, v roku 30 dni od prejema poziva za vračilo. V primeru zamude pri vračilu sredstev se 
obračuna zakonite zamudne obresti od prvega dneva zamude obveznosti vračila do dneva vračila.  
 
V primeru, da je narava ugotovljene kršitve takšna, da njena odprava ni mogoča v dodatnem roku, 
lahko sklad odstopi od pogodbe z dnem ugotovljene kršitve in zahteva vračilo vseh ali del prejetih 
sredstev.  
 

 
PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA 

13. člen 
 
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, šola ni prejela oziroma ne bo prejela sredstev iz drugih virov 
financiranja (prepoved dvojnega financiranja).  
 
Če bi sklad, posredniško telo ali katerikoli drug nadzorni organ ugotovil, da je šola prejela sredstva za 
stroške programa tudi iz drugih virov financiranja ali pa so ji bila odobrena, se lahko pogodba razdre, 
šola pa bo dolžna skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev. 
 

VAROVANJE PODATKOV 

14. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo), 
Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. 
 
Vsaka oseba, ki bo pri šoli zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov, mora 
predhodno skladu predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov. 
 
 

ODGOVORNE OSEBE  
15. člen 

 
(1) S strani sklada je odgovorna oseba Franc Pristovšek, skrbnik pogodbe je Nataša Kunčič. 
 
(2) S strani šole je odgovorna oseba XXX, skrbnik pogodbe je XXX. 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 

 
Vse morebitne dopolnitve in spremembe te pogodbe stranke določijo z aneksom k tej pogodbi. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1587
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17. člen 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko obveščali o vseh okoliščinah, pomembnih za 
uresničitev določil te pogodbe. Nerešena vprašanja bosta reševali sporazumno. V primeru spora je 
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  
 

18. člen 
 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme en izvod šola, enega pa sklad. 
 

 
19. člen 

 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do 31. 12. 2015. 

 
 
Št. pogodbe: XXX 
 
 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije 
 
 
Franc Pristovšek 
direktor 
 
 
Podpis: 
 
Kraj in datum: Ljubljana, XXX 
 
Žig: 
 

NAZIV ŠOLE: 
 
 
 
Odgovorna oseba šole (ime in priimek): 
 
 
 
Podpis: 
 
Kraj in datum:  
 
Žig: 

 
 
 


