ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE, Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000
Ljubljana, matična številka: 5523192000, ID za DDV/davčna številka: 54646499 (nismo
zavezanci za DDV), št. podračuna pri UJP: SI56 0110 0603 0632 623, ki ga zastopa direktorica
dr. Nataša Potočnik (v nadaljevanju: ACS, NAROČNIK)
in
NAZIV, ___sedež oz. naslov_____, matična številka: ________, ID za DDV: _______ , TRR:
__________, odprt pri ___naziv banke____, BIC koda: _______, ki ga zastopa ________ (v
nadaljevanju: IZVAJALEC)
Sklepata naslednji
DOGOVOR O SODELOVANJU št.
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da se dogovor o sodelovanju sklepa na podlagi:
−
−

javnega poziva za izbor študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih v
projektu »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju« št. 62/2022-NB,
sklepa o izbiri št. _____.
2. člen

Predmet tega dogovora je sofinanciranje nadgradnje študijskih krožkov kot dobrih praks
izobraževanja odraslih za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, z
namenom sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih ter
spodbujanja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v okviru ukrepa Podnebni cilji in
vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v obdobju 2022 – 2023 (Uradni list RS, št. 49/22).
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo opravil naslednje aktivnosti:
Aktivnost
1. Nadgradnja študijskih krožkov*

2. Zasnova vključitve in umestitve
podnebnih
vsebin
v
ostale
izobraževalne programe prijavitelja v
navezavi na Vzgojo in izobraževanje
za trajnostni razvoj (VITR), če jo
izvaja.
3. Diseminacija
Informativna objava npr. v družabnih
omrežjih ali v medijih ACS

Dokazilo
Izbor in Načrt aktivnosti, vključno z okvirnim
izvedbenim načrtom (okvirno časovnico in
predvidenimi sodelujočimi)
Poročilo o izvedenih aktivnosti v letu
2022 (do 15. 10. 2022)
Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu
2023 (do 15. 9. 2023)
Kratko poročilo s seznamom programov
prijavitelja
in
navedbo
njihovih
posodobitev, če je ta aktivnost predvidena
v prijavi.

Seznam informativnih objav

Strokovna v minimalnem obsegu 3000 Strokovni prispevek z njegovo bibliografijo
znakov brez presledkov.
(če je že objavljen)
4. Sodelovanje v zaključni skupni Dokazilo o udeležbi oz. sodelovanju na
evalvaciji, ki jo bo organiziral ACS.
evalvaciji
* Glede na izbrane in v prijavi načrtovane aktivnosti prijavitelja
4. člen
Izvajalec je za sodelovanje v programu, ki je predmet te pogodbe, upravičen do pavšalnega
nadomestila 4.300,00 EUR.
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 oddanem naročilu o
izvedenih aktivnosti z dokazili iz 3. člena pogodbe, po prejemu zahtevka za izplačilo in po
prejemu sredstev z Ministrstva za okolje in prostor. Plačilo bo predvidoma izvedeno v dveh
delih:
−
−

1. del: 2.150,00 EUR (rok za oddajo prvega zahtevka je 15. 10. 2022)
2. del: 2.150,00 EUR (rok za oddajo končnega poročila je 15. 9. 2023)

Naročnik bo plačilo nakazal na transakcijski račun izvajalca. Izplačilo se opravi iz sredstev
naročnika na SM 16-601.
5. člen
Dogovor se nanaša na izvajanje programa iz 2. člena tega dogovora in sicer za obdobje od
15. 9. 2022 do 1. 9. 2023.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti, ki jih prevzema s 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.
7. člen

Pogodbeni stranki soglašati, 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 in
dokumente ali prikril informacijo, 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 obresti 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 projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi dogovora o
sodelovanju.
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.
9. člen
Izvajalec je dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na program
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih revizijskih preverjanj v
obdobju 5 let po poteku tega dogovora.
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 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 sprti.
14. člen
Dogovor začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

15. člen
Morebitne spore iz tega dogovora bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če
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,
zastopnik

Andragoški center Slovenije
dr. Nataša Potočnik,
direktorica

Kraj in datum

Kraj in datum:

