ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, DŠ: 43696767, MŠ:
5911338, ki ga zastopa direktor dr. Vinko Logaj (v nadaljevanju: zavod, naročnik)
in
Naziv, sedež oz. naslov, DŠ, MŠ, ki ga zastopa ________, TRR (v nadaljevanju: izvajalec, VIZ)
sklepata naslednji
DOGOVOR O SODELOVANJU ŠT. _________

1. člen
Pogodbeni stranki predhodno ugotovita, da se dogovor sklepa na podlagi:
- javnega poziva za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne
kompetentnosti« (Uradni list RS, št. _________________),
- sklepa o izbiri št. __________
2. člen
Predmet tega dogovora je sodelovanje izvajalca v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«, z
namenom izboljšanja kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja
inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih
in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov, v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostna os 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost,
prednostna naložba 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in
potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifični cilj 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo opravil naslednje aktivnosti:
Rezultat posamezne aktivnosti
Seznanitev z orodjem SELFIE, priprava postopkov za uporabo orodja
SELFIE (registracija VIZ, priprava povezav na vprašalnik SELFIE za
vse skupine deležnikov, spodbujanje deležnikov, pregled rezultatov)

Dokazilo
Poročilo o samoevalvaciji z
orodjem SELFIE.

Po uporabi orodja SELFIE, VIZ zagotovi udeležbo e-tima na delavnici,
na kateri se naredi refleksija, opredeli razloge za razlike pri ocenah
različnih deležnikov, identificira prioritete za tekoče šolsko leto ter
poda predloge za pripravo ali nadgradnjo digitalne strategije VIZ.
Praviloma v e-timu sodelujejo vsaj 4 sodelavci vključenega VIZ.
Po delavnici e-razvojni tim VIZ nadgradi oz. pripravi digitalno strategijo
VIZ, Določi prioritete do konca šolskega leta ter objavi rezultate vsaj
na spletnih straneh VIZ. E-razvojni tim se bo sestajal in izvajal naloge
samostojno, pri tem pa mu bodo svetovali zunanji svetovalci
(multiplikatorji), jih redno spodbujali.
Na VIZ se izvajajo delavnice oz. strokovna srečanja, na katerih učitelji,
vzgojitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci vzajemno razvijajo in

Poročilo o izvedbi delavnice s
predlogi za pripravo oz.
nadgradnjo digitalne strategije.

Digitalna strategija.
Seznam srečanj e-razvojnega
tima in lista prisotnosti (najmanj
5 srečanj e-razvojnega tima).
Poročilo o mreženju.
Seznam delavnic oz. srečanj in
lista prisotnosti (najmanj 10

izvajajo reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih
kompetenc.

delavnic, vključenih najmanj, 10
strokovnih delavcev).

4. člen
Izvajalec je za sodelovanje v programu, ki je predmet te pogodbe, upravičen do pavšalnega nadomestila
v višini 3.062,00 EUR za izbran VIZ.
Izvajalec ni upravičen do dodatnih izplačil zaradi morebitnih stroškov, ki bi nastali z izpolnitvijo tega
dogovora.
Naročnik bo izvajalcu izplačal znesek iz prvega odstavka tega člena po uspešno izvedenih aktivnostih
in na podlagi zahtevka za sofinanciranje. Izvajalec mora posredovati zahtevek za sofinanciranje skupaj
s poročilom o izvedenih aktivnostih ter dokazili iz 3. člena tega dogovora. Naročnik bo sredstva
sofinanciranja nakazal v roku 30 dni po prejemu zahtevka in vseh dokazil.
Naročnik bo plačilo nakazal na transakcijski račun izvajalca št.:__________, odprt pri _________.
Izplačilo se opravi iz sredstev naročnika pod šifro ___________.
5. člen
Dogovora se nanaša na izvajanje programa iz 2. člena tega dogovora v trajanju 24 mesecev in sicer
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti, ki jih prevzema s tem dogovorom, izpolnjeval v skladu z
določbami dogovora.
Izvajalec se zavezuje, da bo:
 izvedel predvidene aktivnosti strokovno, vestno, v skladu z določili tega dogovora,
 podal poročila o opravljenih aktivnostih,
 hranil dokumentacijo v skladu z določili tega dogovora,
 zagotovil varstvo osebnih podatkov udeležencev v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik za namene obdelave podatkov in
analitične potrebe uporablja dokumentacijo, ki jo pridobi izvajalec,
 skrbel za skladnost izvajanja naloge z nacionalno zakonodajo,
 v primeru obveščanja javnosti in informiranja javnosti upošteval Navodila Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014 – 2020.

7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da ima naročnik pravico spremljati, preverjati in nadzorovati izvajanje
obveznosti izvajalca.
Če naročnik ugotovi, da izvajalec ni seznanil naročnika z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke ali dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih v skladu z javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev naročnika
na izbor prijave ali da je neupravičeno pridobil sredstva po javnem pozivu na nepošten način, na podlagi
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izvajalec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Če so navedena ravnanja namerna, se bodo obravnavala kot goljufija in bodo prijavljena pristojnim
organom.
8. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem
operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi dogovora o sodelovanju. Nadzor se

izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje,
revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega programa. V primeru preverjanja na kraju samem bo
izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa
ter rezultate programa. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
naročnik ali ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izvajalec bo
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo
o izvedenih ukrepih.
9. člen
Izvajalec je dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na program ter
zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili
Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 mora izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih programa v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov
Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo
dokumentacije bo izvajalec po končanem programu pisno obveščen s strani naročnika.
Ker gre pri programu po tej pogodbi za poenostavljeno obliko nepovratnih sredstev, kot je standardni
strošek na enoto, se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki
oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba
evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
10. člen
Naročnik in izvajalec se zavezujeta zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
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 ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom
o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
11. člen
Skrbnik dogovora s strani naročnika je ________________, s strani izvajalca pa
__________________.
12. člen
V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je pogodba, pri kateri kdo v imenu
ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja 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 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, posredniku; nična.
13. člen
Morebitne spremembe in dopolnitve tega dogovora so možne na podlagi obojestranskega sporazuma
v obliki pisnega aneksa k temu dogovoru. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta o vseh okoliščinah,
ki vplivajo na uresničitev tega dogovora, druga drugo obveščali sproti.
14. člen
Dogovor velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Realizacija obveznosti obeh pogodbenih strank v skladu s tem dogovorom je odvisna od odložnega
pogoja in sicer bo dogovor realiziran samo v primeru, da bo za program izdana odločitev o podpori
Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in sklenjena pogodba o sofinanciranju izvedbe
programa »Dvig digitalne kompetentnosti« naročnika z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
15. člen
Morebitne spore iz tega dogovora se pogodbeni stranki zavežeta reševati sporazumno. V kolikor
sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, o sporu razsodi pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen
Dogovor je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en (1) izvod.

Izvajalec

Zavod RS za šolstvo
Dr. Vinko Logaj,
direktor
____________________________

Datum podpisa

Datum podpisa

