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Pogodbeni stranki: 
Razvojno središče talentov (RaST) na II. gimnaziji Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor,  
Matična številka: 5088917000, ID za DDV: SI 62721046, transakcijski račun: SI56 0110 0603 0694 994, 
odprt pri: Banka Slovenije Ljubljana,  
ki ga zastopata vodja projekta RaST, Marko Ivanišin in ravnatelj II. gimnazije Maribor, Ivan Lorenčič  
(v nadaljevanju naročnik) 
in  
Naziv podjetja, ulica in hišna številka, pošta in kraj, Matična številka: ____, ID za DDV: ____, 
transakcijski račun: SI56 ____, odprt pri: _______,  
ki ga zastopa  ime in priimek, funkcija, 
(v nadaljevanju izvajalec), 
skleneta 
 

POGODBO O OPRAVLJANJU STORITEV 
izvajanja aktivnosti za nadarjene dijake 

 
 

Številka pogodbe:  450-1/2019/1 

Število in vrsta aktivnosti:  __ Praks  __ Mentorstev   __ Delavnic   __ Predstavitev podjetja 

Najvišja vrednost pogodbe (v €):   

Trajanje aktivnosti od: d.m.2019 do: d.m.2019 

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca: Ime in priimek , e-naslov:   @      , tel:        

 
 

1. člen 
(predmet pogodbe in pravna podlaga) 

 
Predmet pogodbe je izvedba zgoraj navedenih aktivnosti in tozadevno urejanje medsebojnih razmerij 
med naročnikom in izvajalcem. Pravni podlagi za pogodbo: 

• Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene dijakinje in nadarjene dijake, ki jih v 
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izvajajo podjetja in druge organizacije med 10.4.2019 in 1. 12. 
2019 

• Sklep RaST-a in II. gimnazije Maribor, da je bila aktivnost med izbranimi na zgoraj navedenem 
javnem pozivu.  

 
2. člen 

(vsebina in izvedba aktivnosti) 
 
S to pogodbo izvajalec naročniku zagotavlja, da ima vse potrebne pogoje za strokovno in kakovostno 
izvedbo zgornjih aktivnosti. Kot merodajna vsebina za izvedbo aktivnosti velja vsebina in ostale 
informacije, ki jih je izvajalec vnesel v prijavo teh aktivnosti na javni poziv pod nazivi (v oklepajih 
informaciji o začetnem in končnem datumu, številu prostih mest za dijake, številu ur za dijake ter 
vrednosti posamezne aktivnosti): 

• Naziv aktivnosti 1 (od ___ do ___,  ___ dijakov, __ ur, ____ €) 

• Naziv aktivnosti 2 (od ___ do ___,  ___ dijakov, __ ur, ____ €) 

• Naziv aktivnosti 3 (od ___ do ___,  ___ dijakov, __ ur, ____ €) 

•  
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Izvajalec bo aktivnost izvedel z najvišjo stopnjo organizacijske skrbnosti, v obsegu in v prijavi in tej 
pogodbi navedenih rokih. Pri tem bo sodeloval z naročnikom pri izpolnjevanju obveznosti, tako da bo 
upošteval navodila naročnika. Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalčevo delo, izvajalec pa mora 
naročniku to omogočiti.  
 
Za zagotovitev izvedbe aktivnosti oz. prijavo zadostnega števila dijakov na aktivnosti je odgovoren 
naročnik.  
 
V kolikor se na aktivnost ne prijavi dovolj dijakov ali prijavljeni po presoji izvajalca niso tisti, ki so 
primerni za izvedbo aktivnosti, se aktivnost odpove, časovno prestavi na nov termin, vsebinsko 
spremeni ali se spremeni število prostih mest za dijake. O tem odločata naročnik in izvajalec v 
dogovoru. V kolikor do dogovora ne pride, se aktivnost odpove.   

 
3. člen 

(vrednost in financiranje aktivnosti) 
 

Aktivnosti bodo s strani naročnika financirane največ v vrednosti, ki je navedena na prvi strani te 
pogodbe pod Najvišja vrednost pogodbe (v €). 
 
Posamezne aktivnosti, navedene v prejšnjem členu, se financira največ do vrednosti, ki je navedena v 
oklepajih v alinejah v prvem odstavku 2. člena te pogodbe.  
 
Pri financiranju posamezne aktivnosti se smiselno upošteva zadnji odstavek prejšnjega člena. Pri 
odpovedi aktivnosti niti naročnik niti izvajalec ni dolžan povrniti nobenih stroškov vezanih na 
odpovedano aktivnost. V primeru sprememb se lahko spremeni finančna vrednost aktivnosti in s tem 
te pogodbe, kar se uredi z aneksom k tej pogodbi.   
 
Naročnik aktivnosti plača po njihovi izvedbi. Izjema so aktivnosti, ki imajo termine izvedbe razporejene 
čez daljše časovno obdobje – v tem primeru lahko na predlog izvajalca naročnik plača vmesna plačila, 
ki pa ne morejo skupaj presegati 80% celotne vrednosti aktivnosti. Do plačilo celotnega zneska 
posamezne aktivnosti pride po zaključku aktivnosti oz. ko je je izvajalec uredil vse obveznosti iz javnega 
poziva oz. te pogodbe (seznam prisotnosti, opisne ocene dijakov, poročilo, fotografije).  
 

4. člen 
(trajanje aktivnosti in poročanje o izvedbi) 

 
Naročnik in izvajalec se strinjata, da ju ta pogodba obvezuje z dnem podpisa te pogodbe. Pogodbeno 
razmerje se konča po zaključku aktivnosti, ki so predmet te pogodbe, ter izpolnitvi vseh finančnih 
obveznosti. 
 
Izvajalec mora pred končnim plačilom vsake aktivnosti, navedene v 2. členu te pogodbe, naročniku 
posredovati za navedeno aktivnost:  
1. sezname prisotnosti dijakov in mentorjev (Seznam prisotnih RaST za en DAN/TERMIN ali Seznam 

prisotnih RaST za OBDOBJE z označevanjem prisotnosti za več terminov); 

2. končno poročilo (Zunanji izvajalci: Končno poročilo RaST 2019_2); 

3. za dijake, ki so uspešno opravili aktivnost, vnesti kratko opisno oceno, povratno informacijo 

dijaku (za vsakega do 500 znakov; ne velja za Dan odprtih vrat in podobne aktivnosti, v katerih 

mentor ni tesno sodeloval s posameznimi dijaki); 

4. izbrane fotografije (in posnetke) z aktivnosti. 

     

http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2019/02/RaST-Seznam-prisotnih-DNEVNI-GDPR-180730.doc
http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2019/02/RaST-Seznam-prisotnih-OBDOBJE-GDPR-190207.doc
http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2019/02/RaST-Seznam-prisotnih-OBDOBJE-GDPR-190207.doc
http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2019/04/1904-Končno-poročilo-RaST-zunanji2.docx
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5. člen 
(obveznosti naročnika) 

 
Naročnik jamči, da bo: 
1. izvajalcu nudil kakovostne in zanesljive informacije v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti; 
2. vestno pregledal vse, kar mu izvajalec posreduje v pregled (z vprašanjem ali kot končni izdelek, npr. 

poročilo); 
3. se v najkrajšem možnem času odzval na posredovano dokumentacijo ali vprašanje; 
4. izvedel plačilo prejetih računov v roku največ 30 dni od prejetja računa; 
5. hranil vse prejete originale in preslikave podpisanih dokumentov izvajalca; 
6. skrbel za promocijo pogodbenih aktivnosti. 

 
6. člen 

(pravica do odstopa od pogodbe) 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe in zahteva celotno ali delno vračilo sredstev v spodaj navedenih 
primerih oz. če: 
1. izvajalec kljub pisnemu pozivu naročnika in poduku o pravnih posledicah ne izpolnjuje zahtev iz te 

pogodbe; 
2. so bila izvajalcu dodeljena sredstva na podlagi lažnih dokazil; 
3. je bilo naknadno ugotovljeno, da so bila izvajalcu dodeljena sredstva za dejavnosti iste pogodbe iz 

drugih virov javnega financiranja; 
4. aktivnosti, ki so predmet te pogodbe, ne more izvesti v času, ki je določen v tej pogodbi, ne glede 

na razlog ali krivdo nezmožnosti; 
 

Vračilo prejetih sredstev mora biti izvršeno v 30 dneh od datuma zahtevka naročnika. 
 

7. člen 
(dopolnitve in spremembe pogodbe) 

 
Dopolnitve in spremembe predmetne pogodbe so mogoče le v pisni obliki in so veljavne, če jih 
podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 
8. člen 

(protikorupcijska klavzula) 
 

V kolikor se ugotovi, da je izvajalec sam ali nekdo drug v njegovem imenu pri tem sporazumu 
predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakršno koli nedovoljeno korist za pridobitev pogodbe, 
sklenitev  pogodbe pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnosti nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali izvajalca, je v skladu s 14. Členom 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, in spremembe) ta pogodba 
nična. 

 
9. člen 

(skrbnika pogodbe) 
 
Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je dr. Marko Ivanišin, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih te 
pogodbe. Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je vnesen na prvi strani te pogodbe. 
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Spremembo skrbnika je potrebno nasprotni stranki sporočiti najkasneje v roku 3 dni v pisni obliki.   
 

10. člen 
(končne določbe) 

 
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševale z dogovorom. Če to 
ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. 
 
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po en izvod. 
 

V/Na ________, dne: __________  V Mariboru, dne _________ 
   

Izvajalec 
 
 
 
 
 

Žig: 

 Naročnik 
  

 
dr. Marko Ivanišin 

vodja projekta RaST 

  
 
 

mag. Ivan Lorenčič 
ravnatelj II. gimnazije Maribor 

  
Žig: 

 


