
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, Resljeva 
18, 1000 Ljubljana, davčna številka: 13480855, ki ga zastopa direktorica Ksenja Perko, v 
nadaljevanju: javni zavod 

 

in 

naziv, naslov, kraj, davčna številka: ........, zavezanec za DDV: da / ne, transakcijski račun št.: 
SI56 ........, voden pri ......... d. d., ki ga zastopa zakoniti zastopnik/zakonita zastopnica 
.........................., v nadaljevanju partner 

 

skleneta naslednjo  

POGODBO O PARTNERSKEM SODELOVANJU PROJEKTA  

"MOBILNI PSIHOSOCIALNI SVETOVALEC ZA MLADE" 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je javni zavod dne 21. 9. 2018 na svoji spletni 
strani in družbenih omrežjih objavil Javno povabilo za izbiro partnerja projekta "MOBILNI 
PSIHOSOCIALNI SVETOVALEC ZA MLADE" (v nadaljevanju projekt), v okviru katerega je bil 
na podlagi merila izbran partner.  

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je namen tega projekta vzpostavitev modela 
psihosocialnega svetovalca za mlade, ki bo deloval kot svetovalec mladim na ulici (podpora 
Uličnim zmajem javnega zavoda), hkrati pa kot podpora za mladinskega delavca Mladih 
zmajev in Mreže mladinskih centrov Ljubljana v primeru dilem in stisk pri delu z mladimi v 
mladinskem centru (krizne intervencije). 

 

2. člen 

S podpisom te pogodbe se partner za dosego namena obvezuje, izvesti naslednje aktivnosti:  

1. Priprava projektnega in finančnega načrta ter časovnice  

2. Priprava kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti projekta  

3. Raziskava potreb in stanja na terenu 

4. Nabor dobrih praks (vzporedno s testiranjem na terenu) 

5. Priprava izvlečkov, obrazec v skladu s potrebami (omogočanje lažje sledljivosti 
mladostnikom in merljivosti programa) 

6. Priprava nabora veščin, ki jih potrebuje svetovalec 

7. Načrt delovnega mesta 

8. Evalvacija projekta  

9. Razvoj nadgradenj projekta (spletno svetovanje, zunanji specializirani svetovalci 
usposabljanja) 

 

3. člen 

Javni zavod se s podpisom te pogodbe obvezuje, da bo izvajalcu nudil strokovno podporo in 

potrebne informacije, ki bi jih le-ta potreboval za kakovostno izvedbo programa. Javni zavod 

se obvezuje, da bo izvajalca v najkrajšem možnem času obvestil o vseh okoliščinah, ki bi 

kakorkoli vplivale na izvedbo programa.  

Javni zavod se obvezuje izvajalcu nuditi prostore in opremo, ki jo ima v lasti ali v upravljanju 

za izvedbo programa. Kadar je to potrebno in kadar se pogodbeni stranki posebej dogovorita, 

lahko javni zavod nudi tudi podporo koordinatorja ČMC-ja oziroma vodje Uličnih zmajev ali 

drugega  aktivnega udeleženca ČMC-ja, v katerem se program izvaja.  

 



 

 

4. člen 

Partner izrecno zagotavlja, da nobena nominirana oseba, vključena v projekt, ni 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanj 
zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku – KZ-1 
(Uradni list RS, št. 50/2012 in naslednji). 

V primeru, da se izkaže, da so v aktivnostih projekta sodelovale oziroma sodelujejo osebe, ki 
so bile pred ali v času trajanja te pogodbe pravnomočne obsojene zaradi kaznivih dejanj iz 
prvega odstavka tega člena, je to razlog za takojšno prekinitev pogodbe.  

Partner mora vsa prejeta sredstva, ki so mu bila s strani javnega zavoda nakazana za izvedbo 
aktivnosti, vrniti na njegov račun v roku 30 dni od dneva prekinitve te pogodbe, skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

 

5. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da sta kontaktni osebi za izvajanje te pogodbe: 

na strani javnega zavoda: Maja Majcen 

na strani partnerja:  

Osebi iz prejšnjega odstavka tega člena sta tudi skrbnika te pogodbe, ki urejata manjše 
nesporazume, ki bi se lahko pojavili pri izvajanju določil te pogodbe. 

V primeru odsotnosti ali zamenjave osebe, ki je zadolžena za nemoteno izvajanje pogodbe, 
mora pogodbena stranka obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji nemudoma posredovati 
podatke osebe, ki to osebo nadomešča oziroma jo je zamenjala. 

Vsako obvestilo, zahtevo ali drugo, kar je potrebno za operativno izvedbo te pogodbe, je 
treba dostaviti kontaktni osebi v pisni obliki ali po elektronski pošti. 

 

6. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da partner za izvedbo svojih aktivnosti v okviru te pogodbe 
prejme plačilo v skupnem znesku   EUR brez DDV oziroma    EUR z DDV.  

Plačilo se izvede v treh obrokih, in sicer:  

1. obrok v 50% od skupne pogodbe vrednosti v roku 14 dni od dneva podpisa pogodbe,  

2. obrok v 30% od skupne pogodbene vrednosti do 30. 11. 2018,  

3. obrok v 20% v roku 14 dni od dneva izvedbe aktivnosti partnerja.  

 

Partner izstavi javnemu zavodu e-račun, ki mu pri drugem in tretjem obroku priloži kratko 
vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih, kar je podlaga za plačilo. Plačilo se izvrši na 
transakcijski račun partnerja št. ................, voden pri ...... d. d. 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v pisni 
obliki. 

7. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse medsebojne spore iz te pogodbe reševali 
sporazumno, če pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

8. člen 

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 
− 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 
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku ali posredniku;  
je nična. 

9. člen 

Pogodbeni stranki pričneta izvajati svoje obveznosti po tej pogodbi naslednji dan po njenem 
podpisu. Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 15. 1. 2019, pri čemer se partner 
obvezuje bistveni del svojih obveznosti izvesti do 31. 12 .2018. 

 

10.  člen 

Ta pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en 
izvod. 

 

Št.:  

Datum:         Datum:

 

Javni zavod:                  Partner:  

Javni zavod Mladi zmaji      ........  

Ksenja Perko, direktorica      .............  

 


