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Vzorec POGODBE  

(vlagatelj se seznani z vsebino pogodbe, vzorec se ne prilaga vlogi) 
 
 
 
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana, ki ga zastopa NAZIV, IME IN PRIIMEK ZASTOPNIKA 
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:  
Davčna številka: 
Transakcijski račun in naziv banke: 
(v nadaljevanju: šola) 
 
na podlagi: 
 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 
4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 - ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011), Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007 – 2013,  št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21.11.2007, 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 in 79/10), Odločbe št. OP RČV/3/1/20-0-MŠŠ o 
dodelitvi sredstev za izvajanje programa "Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 
2011, 2012, 2013 in 2014" z dne 13. 1. 2012 ter Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje 
programov Popestrimo šolo 2011/2012 (Uradni list RS, št. 6/12)   
 
sklenejo 
 

Pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012 
 
 

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 2011/2012. 

 
 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je dodelitev sredstev za izvajanje programa Popestrimo šolo v šolskem letu 
2011/2012 (v nadaljevanju: program), in sicer za izvajanje v javnem razpisu opredeljenih aktivnosti v 
osnovnih šolah. Program aktivnosti mora obsegati ________X ur____________za X učencev. 
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede 
sofinanciranja in izvajanja programa iz prvega odstavka tega člena. 
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POGODBENA VREDNOST 

3. člen 
 
Skupna pogodbena vrednost znaša     _____________     EUR. Skupna pogodbena vrednost je 
rezultat števila ur aktivnosti, ki jih bo šola izvajala v šolskem letu 2011/2012 in jih je kot take tudi 
prijavila, pomnoţenih z zneskom stroška na enoto, ki znaša 20,00 EUR, skladno z metodologijo, ki jo 
je sprejelo Ministrstvo za šolstvo 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 vseţivljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja 
programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«. 
 
Deleţ 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 dne 3. 11. 2011 sprejelo Metodologijo 
za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Popestrimo šolo št. 54450-8/2011/6. Na 
podlagi metodologije je bil izračunan pavšalni znesek oziroma strošek izvajanja programa, ki na uro 
(60 minut) izvedbe znaša 20,00 EUR. 
 
 

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, 
− zagotovila, zbirala in posredovala podatke o udeleţencih 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 2011/2012 (v 
nadaljevanju: navodila), ki so objavljena na spletni strani sklada, 

− v skladu z navodili sklada, najkasneje 5 dni po preteku posameznega meseca, posredovala 
zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvajanju programa, in sicer tako v fizični kot elektronski 
obliki, 

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

− 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 zniţati upravičene stroške, 

− hranila dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020, 
− v vseh publikacijah ali komunikacijah, povezanih z izvajanjem predmeta pogodbe, v dogovoru z 

skladom, omenjala sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in ministrstva , 
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− 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 dopolnili 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 predloţi 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. 
 

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 obrazloţiti 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 
vezani na ţe 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 dolţna 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 prejšnjem členu. 
 
V primeru, da sklad pri pregledu posredovanih zahtevkov za sofinanciranje in v priloţenih prilogah 
ugotovi pomanjkljivosti, pozove šolo k dopolnitvi. Šola je dolţna dopolnjeni zahtevek z zahtevanimi 
prilogami posredovati skladu v 5 dneh od prejetega poziva sklada k dopolnitvi zahtevka.  
 
Sklad bo pravočasno prejete zahtevke za sofinanciranje s prilogami poravnal v 60 dneh od potrditve 
zahtevkov s strani odgovorne osebe sklada oziroma najkasneje naslednji delovni dan po prejemu 
sredstev s strani ministrstva. 
 
Sklad bo pridobljene osebne podatke s strani šole uporabil izključno za namene programa in jih 
varoval v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Sklad si pridrţuje 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 16. 1. 2012 in 
31. 8. 2012 (obdobje upravičenosti stroškov). Aktivnosti programa se bodo izvajale po terminskem 
načrtu, ki je določen v prijavnici za program. 
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Šola mora zadnji zahtevek za sofinanciranje posredovati skladu najkasneje do 10. 9. 2012, 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 predloţila 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 
 
Če šola navaja laţne ali netočne podatke, podatke ponareja ali jih namenoma izpusti, se to šteje kot 
hujša kršitev pogodbenih obveznosti. 
 
V primeru, da organi nadzora ugotovijo kršitev pogodbenih obveznosti, je izvajalec, ki krši pogodbene 
obveznosti, dolţan skladu, na podračun pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št. 01100-
6000006813, v roku 30 dni od prejema poziva za vračilo, vrniti vsa ali del prejetih sredstev skupaj z 
obrestmi, ki so obračunane v višini polovice zakonitih zamudnih obresti, od dneva nakazila do dneva 
vračila sredstev. V primeru zamude pri vračilu sredstev se obračuna zakonite zamudne obresti od 
prvega dneva zamude obveznosti vračila do dneva vračila. V primeru hujše kršitve pogodbe se lahko 
pogodbeno sodelovanje tudi prekine.  
 

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

 ni izpolnila obveznosti iz 5. in/ali 6.  člena te pogodbe, 

 preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti bodisi glede 
vpogleda v celotno dokumentacijo bodisi glede obiskov na kraju samem. 

 
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. 
 
V primeru ugotovljenih kršitev sklad z dopisom določi šoli rok za odpravo kršitev. Če šola kršitev v 
postavljenem roku ne odpravi, je dolţna vrniti prejeta sredstva, skladno z 2. odst. 11. člena te 
pogodbe. 
 

13. člen 
 
Pogodbene stranke soglašajo, da ima sklad pravico spremljati, preverjati in nadzorovati izvajanje 
pogodbenih obveznosti. V primeru nenamenske porabe sredstev oziroma v primeru, da pogodbena 
stranka, ki krši pogodbene obveznosti, v postavljenem roku ne odpravi ugotovljenih kršitev, ima sklad 
pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo ţe izplačanih sredstev. 
 

 
PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA 

14. 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, 
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šola pa bo dolţna skladu  povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev. 
 

VAROVANJE  PODATKOV 

15. 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 druţbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 
in 100/2011- Skl. US) 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 predloţiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov. 
 
 

ODGOVORNE OSEBE  
16. člen 

 
(1) S strani sklada je odgovorna oseba DIREKTOR SKLADA, skrbnik pogodbe je [IME IN PRIIMEK 
skrbnika pogodbe]. 
 
(2) S strani šole je odgovorna oseba  IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA, skrbnik pogodbe 
je [IME IN PRIIMEK skrbnika pogodbe]. 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 

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

 
18. 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.  
 

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

 
20. člen 

 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do 31. 12. 2012. 

 
Št. pogodbe: XX 
 
 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije 
 
Zoran Kotolenko, predsednik nadzornega sveta 
 
 
 
Podpis: 
 
Kraj in datum: 
 
Ţig: 

Naziv šole: 
______________________________________ 
 
Odgovorna oseba šole (ime in priimek):  
 
______________________________________ 
 
Podpis: 
 
Kraj in datum:  
 
Ţig: 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201191&stevilka=3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4260

