ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE,
Območna služba _________________, ____________, __________
matična številka iz PRS: 5300410000
davčna številka: 16669762
TRR: 01100-6030264217
ki ga po pooblastilu generalne direktorice Mavricije Batič zastopa: Direktor/ica območne službe ____________ (v
nadaljevanju: Zavod)
in
Izvajalec: ___________________
naslov: _________________, ____________, __________
matična številka: ________________________
davčna številka: ________________________
Transakcijski račun (številka in naziv banke): ________________ pri banki ____________ (v nadaljevanju: izvajalec),
ki ga zastopa direktor/ica:___________

skleneta
POGODBO
o izvajanju programa v okviru operacije »Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)«
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
1. sta Zavod in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenila
Pogodbo o sofinanciranju operacije »Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)« v okviru 8.
prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 8. 1. prednostne naložbe:
Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in
osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti
delavcev 8.1.1. specifičnega cilja: Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let,
dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3 Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, št. 2611-17-381105 z dne 26.7.2017;
2. je izvajalec vpisan v Register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu
register zunanjih izvajalcev programov APZ);
3. je Zavod skladno s 44. členom veljavnega Zakona o urejanju trga dela izvedel postopek izbora najcenejšega
izvajalca za izvedbo programa _____________________________________, na območju Območne službe
__________________ in da je bil izvajalec izbran na podlagi odločitve Zavoda št. __________ z dne
_____________;
4. bo izvedba programa, ki je predmet te pogodbe, financirana iz sredstev: Evropskega socialnega sklada s strani
Evropske unije ter Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer:
o v višini 80 % vrednosti, določene v 4. členu te pogodbe, iz sredstev Evropske unije iz proračunske postavke:
- 150030 – PN 8.1 – Dostop do delovnih mest - 14-20 - V – EU, za vključitev oseb s stalnim
prebivališčem v statistični kohezijski regiji vzhodna Slovenija in
- 150032 – PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 – Z - EU, za vključitev oseb s stalnim
prebivališčem v statistični kohezijski regiji zahodna Slovenija ter
o v višini 20 % vrednosti, določene v 4. členu te pogodbe, iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz
proračunske postavke:
- 150031 – PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - V- slovenska udeležba, za vključitev oseb s
stalnim prebivališčem v statistični kohezijski regiji vzhodna Slovenija in
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-

150033 – PN 8.1 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - Z- slovenska udeležba, za vključitev oseb s
stalnim prebivališčem v statistični kohezijski regiji zahodna Slovenija.

PREDMET IN NAMEN POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je izvajanje programa, za katerega je bil izbran izvajalec, na območju OBMOČNE SLUŽBE
________________, in sicer:
 _____________________________________(v nadaljevanju: program).
Namen te pogodbe je z vključitvijo in sodelovanjem v programu brezposelnim osebam omogočiti pridobitev dodatnih
znanj in spretnosti.
Cilj izvedbe programa za vključene osebe je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter
zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela.

TRAJANJE POGODBE
3. člen
Izvajalec bo program izvajal v obdobju od ______________ in najkasneje do ________.

CENA STORITVE
4. člen
Končna cena storitve je ___________EUR na udeleženca, in sicer za predvideno število ______ udeležencev v
programu , kar pomeni skupno največ _______________EUR za izvedbo programa.
Število udeležencev v programu je odvisno od števila brezposelnih oseb, za katere bo Zavod v obdobju iz 3. člena te
pogodbe ugotovil smiselnost vključitve v program. V obdobju, določenem v 3. členu te pogodbe, bo Zavod z
obvestilom napotoval osebe iz ciljne skupine v program glede na dejansko ugotovljene potrebe.
Predvideno število udeležencev v programu, opredeljeno v tem členu, je informativnega pomena in Zavoda ne
zavezuje k naročilu v tem obsegu.
S to pogodbo dogovorjene cene se v obdobju veljavnosti te pogodbe ne morejo zvišati.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec se po tej pogodbi zavezuje, da:
1. bo izvajal program v skladu z vsebino, pogoji, trajanjem in zahtevami, določenimi v Katalogu programov
izobraževanja in usposabljanja - tehnični specifikaciji storitev (v nadaljevanju: Katalog programov),
dokumentacijo javnega poziva za vpis v register zunanjih izvajalcev, ki je bila podlaga za njegov vpis v
register zunanjih izvajalcev programov APZ ter skladno s svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran za
izvajalca programa, na katerega se nanaša ta pogodba;
2. bo prevzeti program izvajal strokovno, kakovostno, vestno in etično v skladu z veljavnimi standardi in
normativi stroke ter veljavno zakonodajo in k temu zavezal tudi delodajalca, pri katerem bo zagotovil izvedbo
dela praktičnega usposabljanja programa (v nadaljevanju: praktično usposabljanje pri delodajalcu);
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3. se bo za izvedbo dela praktičnega usposabljanja dogovoril le s tistim delodajalcem, ki zagotavlja vsaj
minimalne pogoje glede delovnega prostora, opreme in dejavnosti, ki je potrebna za doseganje ciljev
praktičnega usposabljanja v skladu s programom in prevzema vso odgovornost za izbiro;
4. bo delodajalca zavezal k temu, da bo udeleženca ob nastopu praktičnega usposabljanja pri njem seznanil z
ukrepi, predpisanimi za varno delo in ga usposobi za varno delo ter da bo zagotavljal pogoje za varnost in
zdravje pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
5. bo izvedel program za predvideno število udeležencev v skladu z določili 4. člena te pogodbe ter sodeloval
z Zavodom pri informiranju oseb za vključitev v program, in izpolnjeval pogodbene obveznosti gospodarno v
korist Zavoda;
6. bo Zavod takoj pisno obvestil o vsaki spremembi kadrovske zasedbe programa in/ali o spremembi
prostorskih ter drugih pogojev, navedenih v predlogu za vpis v register, in zagotovil, da bodo tudi vse
naknadne spremembe skladne z določili javnega poziva za vpis v register in/ali poziva za dokazovanje
spremenjenih pogojev;
7. bo preveril izpolnjevanje za udeležbo v programu določenih vstopnih pogojev za vse s strani Zavoda
napotene osebe, v primerih, kjer so za vstop v program takšni pogoji v Katalogu programov določeni, ob
upoštevanju cilja, da bo oseba lahko uspešno zaključila program;
8. bo pred pričetkom udeležbe v programu napotene brezposelne osebe napotil na zdravniški pregled in/ali
preizkus drugih sposobnosti oz. usposobljenosti potrebnih za vstop v program ter za vsako napoteno osebo
pridobil potrdilo, ki izkazuje uspešno opravljen zdravniški pregled in/ali potrdilo o zahtevani usposobljenosti,
kot je opredeljeno v Katalogu programov;
9. bo pričel z izvedbo programa za napotene in vključene brezposelne osebe s strani Zavoda najkasneje v 30ih dneh od dneva napotitve. Če glede na vrsto programa to ni mogoče, se izvajalec zavezuje, da bo pričel z
izvedbo programa za te osebe najkasneje v 90-ih dneh od dneva napotitve, kar mora ustrezno utemeljiti, oz.
v skladu z dogovorom z Zavodom;
10. bo udeleženca zavaroval za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu oz. v skladu z veljavno
zakonodajo, kot je opredeljeno v Katalogu programov;
11. bo udeleženca ob pričetku programa seznanil s predvidenim časovnim potekom programa v skladu z
navedbami v Obvestilu o izobraževanju oz. usposabljanju (Obr. IZO-MIC), ki ga izda za udeleženca ter o
spremembah sproti obveščal udeleženca;
12. bo Zavod obvestil v primeru sprememb, ki se nanašajo na podaljšanje trajanja programa (termin izvajanja)
in/ali na obseg izvedbe programa (povečanje števila ur in/ali števila dni) pred predvideno spremembo. V
primeru, da o navedenih spremembah izvajalec Zavoda ne obvesti pravočasno, t.j. pred zaključkom izvedbe
programa, vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi takšne spremembe (tudi stroške udeleženca), nosi
izvajalec;
13. bo udeležencem zagotovil brezplačno učno gradivo v zvezi z izvedbo programa ter delovno opremo,
delovno orodje, delovno obleko ter druge pogoje za izvedbo programa, kot so opredeljeni v Katalogu
programov;
14. bo izvedel program z vodjo oz. organizatorjem izobraževanja, ki bo skrbel za strokovno vodenje in kvalitetno
izvajanje in ga je izvajalec opredelil v svojem predlogu za vpis v register;
15. bo iz dela programa, ki se izvaja pri izvajalcu (v MICu), zagotovil neprekinjen prehod v praktično
usposabljanje pri delodajalcu oz. lahko ta prehod traja največ 7 dni. Ta rok se lahko podaljša po
predhodnem soglasju Zavoda;
16. bo zagotovil praktično usposabljanje pri delodajalcu z imenovanimi mentorji programa, kot je opredelil v
svojem predlogu za vpis v register, ki bodo skrbeli za strokovno vodenje in kvalitetno izvajanje tega dela
programa;
17. bo vodil dnevno evidenco prisotnosti udeležencev v programu na predpisanih listah prisotnosti (Lista
prisotnosti za udeleženca);
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18. bo Zavodu redno pošiljal liste prisotnosti za udeleženca, in sicer najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli
mesec, na način kot ga določi Zavod;
19. bo Zavod obvestil o morebitnih za delo motečih udeležencih in mu prepustil odločitev o morebitni izključitvi
le-teh iz programa;
20. bo za del programa, ki se izvaja pri izvajalcu (v MICu), za vsakega udeleženca , ki je v okviru tega dela
programa:
o neopravičeno odsoten tri zaporedne dni programa ali
o neopravičeno odsoten več kot 10 % ur (če ta del programa traja 100 ur ali več) ali
o odsoten več kot 20 % ur,
zanj prekinil izvedbo programa na dan nastanka enega izmed navedenih razlogov za prekinitev ter o tem isti
dan pisno obvestil Zavod. Za opravičeno odsotnost se šteje bolezen, smrt v družini, poziv sodišča, razgovor
za zaposlitev oziroma vabilo Zavoda ali višja sila;
21. bo za praktično usposabljanje pri delodajalcu za vsakega udeleženca, ki je v okviru tega dela programa:
o neopravičeno odsoten tri zaporedne dni programa ali
o neopravičeno odsoten več kot 6 dni programa ali
o odsoten več kot 20 dni programa,
zanj prekinil izvedbo programa na dan nastanka enega izmed navedenih razlogov za prekinitev ter o tem isti
dan pisno obvestil Zavod. Za opravičeno odsotnost se šteje bolezen, smrt v družini, poziv sodišča, razgovor
za zaposlitev oziroma vabilo Zavoda ali višja sila. Če izvajalec v primeru iz zadnje alineje te točke oceni, da
udeleženec praktično usposabljanje pri delodajalcu kljub tej odsotnosti lahko v celoti zaključi, lahko po
predhodnem dogovoru z Zavodom za to osebo nadaljuje z izvedbo programa;
22. bo pravočasno, najkasneje pred zaključkom izvedbe programa, obvestil Zavod o vsaki spremembi, ki se
nanaša na trajanje vsake posamezne izvedbe programa;
23. bo ob zaključku vključitve posameznega udeleženca v program vsakemu udeležencu izdal predpisano
poročilo o uspešnosti v programu z navedbo naziva, vsebinskih sklopov in trajanja programa, navedbo
pridobljenih znanj in spretnosti (kompetenc) ter (ne)uspešnosti. Poročilo o uspešnosti mora vsebovati tudi
sklic na številko pogodbe o vključitvi osebe v program, sklenjeno med udeležencem in Zavodom;
24. bo Zavodu v roku osmih dni po zaključku posamezne izvedbe programa za vsakega udeleženca poslal
kopijo Poročila o uspešnosti;
25. bo pri informiranju in komuniciranju z javnostjo o izvajanju programa ravnal v skladu z navodili, objavljenimi
na http://www.eu-skladi.si/;
26. bo na zahtevo Zavoda posredoval druge, s strani Zavoda zahtevane podatke o učinkih izvajanja programa
za udeležence;
27. bo odobrena sredstva uporabil strogo namensko za izvajanje programa;
28. bo vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s
programom;
29. bo pri svojem delu upošteval etična načela in predpise o varovanju osebnih podatkov o udeležencih v
programu;
30. bo pri izvajanju programa varoval ugled in dobro ime Zavoda ter drugih javnih inštitucij;
31. bo za zagotovitev revizijske sledi v spisu hranil dokumentacijo v zvezi z izvajanjem programa še najmanj 10
let po poteku izvajanja le-tega;
32. bo delodajalca zavezal k temu, da bo Zavodu omogočil spremljanje programa na kraju samem;
33. bo še 10 let po zadnjem prejetem plačilu omogočil tehnično, administrativno in finančno spremljanje in
nadzor nad izvedbo predmeta pogodbe Zavodu, pristojnim organom Republike Slovenije in Evropske unije.
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OBVEZNOSTI ZAVODA IN PLAČILNI POGOJI
6. člen
Zavod bo pred vključitvijo v program z vsako s strani Zavoda napoteno brezposelno osebo sklenil zaposlitveni načrt in
pogodbo o vključitvi v program ter o vsakem odstopu od pogodbe z udeležencem ali razveze pogodbe z njim v roku
treh (3) dni pisno obvestil izvajalca.
Zavod bo izvajalcu sredstva za izvedbo programa na udeleženca izplačal na podlagi pravilno izstavljenega e-računa
in potrjene/-ih list/e prisotnosti za udeleženca, poročila o uspešnosti za posameznega udeleženca ter zdravniškega
spričevala za posameznega udeleženca.
Zavod bo poravnal tudi zakonsko določen davek na dodano vrednost, ki je zajet v ceni iz 4. člena te pogodbe, in mora
biti na e-računu posebej prikazan.
Izvajalec račun odda kot e-račun in sicer lahko preko:
 bank in ponudnikov elektronskih storitev, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali
 portala UJP eRačun, ki podpira pošiljanje e-računov za manjše izdajatelje.
Na e-računu mora biti v polju »Številka referenčnega dokumenta« v sklopu »Glava računa«, navedena številka
Obvestila izdanega s strani območne službe. Če izvajalec želi, da se pri plačilu računa upošteva njegov sklic, ga vpiše
v polje »Sklic«.
Zavod bo končno ceno plačal v enkratnem znesku po zaključku posamezne izvedbe programa za udeleženca, ko
lahko izvajalec najprej izstavi račun. Zavod lahko izvedbo programa plača tudi v dveh obrokih. Račun za prvi obrok
izvajalec izstavi najprej po zaključku izvedbe prvega meseca praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Račun za
drugi obrok izvajalec izstavi po zaključku posamezne izvedbe programa.
V primeru, da se vključitev v program za posameznega udeleženca prekine oziroma Zavod ugotovi, da bi izvajalec
moral prekiniti izvedbo programa v skladu z 20. ali 21. točko 5. člena te pogodbe, se izvajalcu plača sorazmerni del
končne cene za izvedbo programa za udeleženca, izračunan do vključno datuma prekinitve vključitve osebe v
program.
V primeru, da s strani Zavoda napotena oseba zdravniškega pregleda ne opravi uspešno ali pa zdravniški pregled
opravi in se ne udeleži programa, se izvajalcu na podlagi zdravniškega spričevala zanjo, plača strošek zdravniškega
pregleda v višini, kot ga je opredelil v ponudbi.
Rok plačila je 120 dni od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa na transakcijski račun št. TRR:
SI56 ____________________, odprt pri banki _______ d.d. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za
plačilni promet, predložen nalog za plačilo.
V kolikor izvajalec ne bo posredoval e-računa/-ov najkasneje v roku 30 dni po zaključku posamezne izvedbe
programa za udeleženca, zahtevanih zneskov Zavod ni dolžan poravnati.
SPREMLJANJE IN NADZOR IZVEDBE TER VARSTVO PODATKOV
7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da imajo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, drugi pristojni organi Republike
Slovenije in pristojni organi Evropske unije ali od njih pooblaščeni izvajalci pravico do tehničnega, administrativnega,
in finančnega spremljanja in vrednotenja izvajanja programa, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe, ter
nadzora nad porabo dodeljenih sredstev. Izvajalec soglaša, da se za namen dokazovanja in preverjanja upravičenih
stroškov izvedbe projekta v okviru programa in evalvacije ter raziskovalne namene lahko uporabijo tudi osebni in drugi
podatki iz te pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da bo sodeloval v vseh postopkih nadzora ter dovolil vpogled v vso dokumentacijo povezano z
izvedbo te pogodbe ter, da bo navedenim nadzornim organom takoj, oziroma v primeru pisnega poziva najkasneje v
roku osmih dni po prejemu poziva, predložil vse dokumente, ki so kakor koli povezani z izvedbo predmeta te
pogodbe.
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Nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena izvajajo spremljanje preko list prisotnosti za udeleženca ter poročil o
uspešnosti in na kraju samem pri izvajalcu, praviloma na podlagi predhodnega obvestila. V primeru kontrole na kraju
samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa.
NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI IN VRAČILA
NENAMENSKO PORABLJENIH SREDSTEV
8. člen
Če Zavod ugotovi kršitev določb te pogodbe, izvajalcu določi rok za odpravo kršitev. Če izvajalec teh kršitev v
postavljenem roku ne odpravi
lahko Zavod odstopi od pogodbe naslednji dan po poteku tega roka. Če odprava ugotovljenih kršitev ni mogoča, lahko
Zavod odstopi od pogodbe brez predhodnega poziva na odpravo kršitev. Zavod izvajalca o odstopu od pogodbe
pisno obvesti. V primeru odstopa od pogodbe sta obe stranki prosti svojih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti izključno za izvajanje
programa.
Šteje se, da so bila sredstva nenamensko porabljena, če izvajalec:
1. v dokumentaciji, ki je podlaga za plačilo storitve, navaja lažne ali netočne podatke, podatke ponareja ali jih
namenoma izpusti,
2. programa ne izvaja v skladu s predmetom te pogodbe ter pogoji in določili javnega poziva za vpis v register
zunanjih izvajalcev, določili Kataloga programov ter določili poziva k oddaji ponudbe za izvajanje programa,
3. preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, bodisi glede vpogleda v celotno
dokumentacijo bodisi glede obiskov na kraju samem,
4. pri izvajanju programa krši predpise, ki so povezani z izvajanjem programa,
5. za izvajanje programa, ki je predmet te pogodbe, prejme druga javna sredstva oz. sredstva EU, kar predstavlja
dvojno financiranje.
Če Zavod ugotovi kršenje določil iz predhodnega odstavka, lahko odstopi od pogodbe brez predhodnega poziva na
odpravo kršitev in zahteva vračilo nenamensko porabljenih sredstev. Izvajalec je v roku 30 dni po prejemu pisne
zahteve Zavoda dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so
obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
PREPOVED CESIJE IN PRENOSA POGODBE
9. člen
Izvajalec denarnih terjatev, ki izhajajo iz te pogodbe, ne bo prenesel na drugega (prepoved cesije). Prenos terjatev v
nasprotju s tem dogovorom nima pravnega učinka.
Prav tako izvajalec ne bo prenesel te pogodbe nekomu tretjemu, razen če Zavod v to privoli pred prenosom. Če
izvajalec prenese to pogodbo brez prehodnega soglasja Zavoda, je dolžan vrniti prejeta sredstva skladno z določili 8.
člena te pogodbe.
Prejšnji odstavek se ne nanaša na primere univerzalnega pravnega nasledstva izvajalca tj. na primere njegovega
statusnega preoblikovanja po določbah Zakona o gospodarskih družbah in v primeru, ko zaradi smrti podjetnika
njegov dedič nadaljuje zapustnikovo podjetje kot univerzalni pravni naslednik.
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
10. člen
V primeru, da se ugotovi, da pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun izvajalca, 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, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Zavod bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije
za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem
pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RAZVEZA POGODBE
11. člen
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če kateri izmed drugih ponudnikov na poziv za
predložitev ponudbe za izvajanje programa, ki je predmet te pogodbe, uspe s pravnim varstvom v postopku izbora
izvajalcev za izvajanje tega programa dokazati, da je najcenejši ponudnik za izvajanje le-tega.
V obdobju opredeljenem v 3. členu te pogodbe se bo program izvajal pod pogojem, da bodo zanj zagotovljene vse
podlage in sredstva v proračunu Republike Slovenije ter sredstva Evropskega socialnega sklada in v okviru
zagotovljenih sredstev v sprejetem proračunu Republike Slovenije in potrjenem finančnem načrtu. V nasprotnem
primeru lahko Zavod odstopi od pogodbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za izvedbo te pogodbe je s strani izvajalca odgovorna oseba ___________ in s strani Zavoda ________________.
13. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, reševali
sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe stranki določita s pisnim aneksom k tej pogodbi.
15. člen
Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
16. člen
Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da je izvajalec predložil tudi »Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika«.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa odgovornih oseb obeh pogodbenih strank.
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Pogodbo pripravil/a:___________________
Številka pogodbe: ____________________
Datum priprave pogodbe: ______________
Zavod RS za zaposlovanje
po pooblastilu generalne direktorice
______________

Izvajalec:
Naziv izvajalca___________________
Odgovorna oseba:_________________

Datum podpisa pogodbe:
____________________________

Datum podpisa pogodbe:
________________________
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