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OBVEZNOSTI ŠOLE V PROJEKTU

Domen Petelin

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

UPRAVIČENI STROŠKI
TUJI UČITELJ

• II. bruto plače (bruto I. plača učitelja bo 1.472,13 EUR)
• povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, 

prevoz na delo in z dela itd.)
• nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z 

zakonodajo (regres)
• dodatno pokojninsko zavarovanje
• potni stroški za seminarje, posvete in srečanja, 

namenjena kvalitetnemu delovanju, izvajanju in 
spremljanju projekta, ki jih organizira Zavod,
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UPRAVIČENI STROŠKI

DRUGI UČITELJI

• povračilo potnih stroškov slovenskim učiteljem, ki bodo 
sodelovali pri šolskem razvojnem projektu in ki bodo s 
strani Zavoda povabljeni na seminarje, posvete in 
srečanja, namenjena kvalitetnemu delovanju, izvajanju in 
spremljanju projekta.

UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški projekta so upravičeni le pod naslednjimi 

pogoji:

• da so predvideni s pogodbo, nujni za izvedbo in 
neposredno povezani z odobrenim projektom,

• da je bilo plačilo izvedeno za opravljeno 
storitev,

• da so bili plačani s strani šole v okviru obdobja 
upravičenosti,

• da stroški niso in ne bodo povrnjeni iz drugih 
virov (prepoved dvojnega financiranja).
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UPRAVIČENI STROŠKI

• Kakovost izvedbe projekta mora ustrezati zahtevam 
Zavoda in prijavi šole,

• Šola je dolžna projekt po tej pogodbi izvajati po pravilih 
stroke in v skladu z navodili Zavoda v dogovorjenih 
rokih,

• Odobrena sredstva na podlagi te pogodbe so namenska 
in jih sme šola uporabljati izključno za izvajanje projekta, 
katerega financiranje je predmet te pogodbe.

• V primeru suma neizvajanja projekta skladno z 
dogovorjenim, mora šola Zavodu posredovati vso 
potrebno dokumentacijo, ki jo Zavod zahteva.

UPRAVIČENI STROŠKI

• Pogodba stopi v veljavo samo v primeru, da šola do 1. 
12. 2008 sklene pogodbo o zaposlitvi s tujim učiteljem,

• S pogodbo se ureja financiranje projekta in upravičenih 
stroškov za obdobje od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, 

ki jo sklene šola s tujim učiteljem, do 31. 8. 2010.
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OBVEZNOSTI ŠOLE
• Šola izvede postopek zaposlitve tujega učitelja skladno z 

navodili Zavoda in veljavnimi predpisi. Pred sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi mora Zavod podati soglasje k 
predlaganemu tujemu učitelju. 

• Šola je dolžna tujemu učitelju zagotoviti pomoč pri 
pridobitvi dovoljenj (dovoljenje za zaposlitev, dovoljenje 
za prebivanje) in kriti strošek pridobitve dovoljenja za 
zaposlitev. Zavod tega stroška ne krije, saj se ne šteje 
med upravičene stroške.

• Šola imenuje projektno skupino in vodjo šolskega 
razvojnega projekta ter o tem seznani Zavod.

• Šola je dolžna omogočiti tujemu učitelju in učiteljem, ki 
sodelujejo v šolskem razvojnem projektu, udeležbo na 
seminarjih, posvetih in srečanjih, ki jih organizira Zavod v 
okviru nacionalnega projekta.

OBVEZNOSTI ŠOLE
• Šola mora skladno s propozicijami nacionalnega 

razvojnega projekta omogočiti tujemu učitelju 
enomesečno postopno uvajanje.

• Šola mora zagotoviti opravljanje dela tujega učitelja s 
polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Pred 
izvrševanjem delovnih obveznosti tujega učitelja mora 
šola pridobiti soglasje Zavoda pri predlogu načrta 
opravljanja povprečnih tedenskih delovnih obveznosti 
tujega učitelja (dinamika dela, razmerje ur, itd). 

• Zavod si pridržuje pravico, da po predhodnem obvestilu 
šole, tuji učitelj za izpolnitev obveznosti nacionalnega 
projekta, sodeluje z Zavodom, kar se všteje v delovno 
obremenitev tujega učitelja.
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OBVEZNOSTI ŠOLE
• Šola bo tujemu učitelju izplačala plačo in druge osebne prejemke 

istočasno kot drugim delavcem na šoli.
• Šola mora omogočiti Zavodu spremljanje izvajanja dejavnosti.
• Šola sodeluje s partnersko šolo skladno z navodili Zavoda in na 

podlagi, s strani Zavoda sprejetega načrta izvrševanja delovnih 
obveznosti tujega učitelja.

• Šola se obvezuje, da bo pri vseh predstavitvah ter v vseh 
dokumentih uporabljala logotip Evropskega socialnega sklada, 
logotip Ministrstva za šolstvo in šport in logotip Zavoda in vključila 
naslednjo navedbo: »Operacijo delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: 
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja.«

OBVEZNOSTI ŠOLE

Šola se obvezuje, da bo o poteku projekta 
poročala Zavodu s poročili, ki jih mora oddati do 

naslednjih rokov: 

• na vsake tri mesece od začetka šolskega razvojnega 
projekta - vmesno poročilo o opravljenem delu, v 
katerem poroča o poteku dejavnosti;

• do 31. 8. 2009 - letno poročilo z analizo doseganja ciljev,
• do 31. 8. 2010 - končno poročilo, pripravljeno skladno z 

navodili Zavoda.
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OBVEZNOSTI ŠOLE
Šola  se obvezuje, da bo poslala fotokopijo dokumentacije v postopku 

po zakonu, ki ureja delovna razmerja, in sicer:
• dokument (Zavod RS za zaposlovanje), iz katerega je razviden 

datum objave na Zavodu,
• sklep o imenovanju komisije za izbor tujega učitelja,
• prijavo izbranega kandidata z vsemi dokazili,
• tabelarični pregled vseh prispelih prijav, iz katerega je razvidna 

ne/pravočasnost in ne/popolnost vsake posamezne prijave ali pa 
prijave vseh kandidatov,

• ocenjevalne liste in tabele točkovanje,
• poročilo komisije o poteku izbirnega postopka ter o opravljeni izbiri,
• odločbo / sklep o ne/izbiri.

Vsi zgoraj navedeni dokumenti, razen odločbe/sklepa o ne/izbiri, 
morajo biti poslani Zavodu pred izdajo odločbe/sklepa o ne/izbiri, saj 

mora Zavod podati soglasje k izbiri predlaganega kandidata.

OBVEZNOSTI ŠOLE
Šola  se obvezuje, da bo naslednji dan po nakazilu plače poslala 

zahtevek za izplačilo in fotokopije naslednjih dokazil:

• plačilni list,
• obrazec o stroških dela – rekapitulacija plače: podatki o upravičenih 

stroških dela na projektu,
• poročilo o opravljenem delu – časovnica z opisom del na projektu,
• pogodba o zaposlitvi (samo pri prvem uveljavljanju stroška za 

plače),
• odločba / sklep o letnem dopustu, regresu, ipd.,
• dokazila za I. bruto: izpis iz TRR o plačilu neto plače zaposlenega,
• dokazila za II. bruto: REK-1 – obračun davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja; izpis iz TRR o plačilu davkov in 
prispevkov DURS-u (lahko tudi potrdilo DURS-a o plačanih davkih in 
prispevkih);.
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OBVEZNOSTI ŠOLE
Šola se zavezuje, da bo :

• izvedla aktivnosti projekta strokovno, vestno, v skladu z določili 
pogodbe in navodili Zavoda,

• sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabila namensko in izključno 
za izvajanje aktivnosti, ki so predmet te pogodbe,

• vzpostavila ločeno računovodsko spremljanje izdatkov na 
posebnem stroškovnem mestu,

• hranila projektno dokumentacijo do 31. 12. 2020,
• zagotovila varstvo osebnih podatkov udeležencev, skladno z določili 

zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola se strinja, da lahko 
Zavod za namene obdelave podatkov in analitične potrebe uporablja 
dokumentacijo, ki jo je pridobila šola,

• Šola mora v okviru projekta posredovati Zavodu vsa izdelana 
gradiva v elektronski obliki.

OBVEZNOSTI ŠOLE
• Pogodbeni stranki soglašata, da ima Zavod in drugi 

pristojni organi Republike Slovenije na področju 
izvajanja evropske kohezijske politike pravico spremljati, 
preverjati in nadzorovati izvajanje pogodbenih 
obveznosti šole.

• V kolikor Zavod ugotovi nenamensko porabo sredstev, 
vsebinsko, časovno, finančno nerealizacijo projekta 
oziroma druge kršitve pogodbe, pozove šolo, da v 
določenem roku odpravi ugotovljeno kršitev. Če šola 
kršitve v postavljenem roku ne odpravi, se pogodba 
razdre, šola pa je dolžna Zavodu povrniti neupravičeno 
izplačana sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila. V primeru zamude pri vračilu 
sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti od 
prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila.
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OBVEZNOSTI ŠOLE

• Če šola ugotovi, da ne bo mogla izpeljati projekta tako, 
kot je določeno v pogodbi, in bo prišlo do finančne, 
vsebinske oziroma časovne spremembe projekta, mora 
čim prej, najpozneje pa v 7 dneh od nastanka razloga za 
spremembo, le – to obrazložiti in utemeljiti. Če šola tega 
ne stori ali če Zavod ugotovi, da je sprememba projekta 
neutemeljena, lahko Zavod odstopi od pogodbe in 
zahteva vrnitev že izplačanih neupravičenih sredstev s 
pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila,

• Šola zagotavlja, da za stroške, ki so predmet financiranja 
te pogodbe, ni prejela oziroma ne bo prejela sredstev iz 
drugih virov financiranja (prepoved dvojnega 
financiranja).

OBVEZNOSTI ŠOLE
• Šola se zavezuje, da bo omogočila tehnični, administrativni in 

finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega financiranje je 
predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s strani Zavoda, pristojnih 
organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske 
skupnosti ali njihovih pooblaščencev (v nadaljevanju: nadzorni 
organ).

• Šola se zavezuje, da bo nadzornim organom predložila vse 
dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost 
upravičenih stroškov projekta, katerega financiranje je predmet te 
pogodbe.

• V primeru kontrole na kraju samem bo šola omogočila vpogled v 
računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem 
projekta. Šola se obvezuje, da bo sodelovala pri izvedbi teh kontrol 
ter se nanje ustrezno pripravila. Nadzorni organ bo šoli praviloma 
predhodno naznanila izvedbo kontrole na kraju samem, za nadzor 
pa lahko pooblasti tudi zunanjega izvajalca.



2.10.2008

9

OBVEZNOSTI ŠOLE
• Pogodbeni stranki se zavezujeta druga drugo sproti in 

pisno obveščati o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na 
izvajanje te pogodbe. Za vsako spremembo te pogodbe 
stranki skleneta aneks k tej pogodbi v pisni obliki. 

• Šola se zavezuje, da bo na Zavod prenesla za ves čas 
trajanja in prostorsko neomejeno vse materialne 
avtorske pravice. Zavod ima pravico do nadaljnjega 
prenosa uporabe, prilagajanja in predelave vseh 
materialnih avtorskih pravic, pomembnih za ta projekt.

• Šola se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in 
poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja 
projekta, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, zakonom, ki ureja gospodarske družbe in 37. 
členom Uredbe Sveta (ES), št. 1083/2006/ES.


