
   

 
 

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 
v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega 

izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric. 
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Priloga 2  
 
 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32u, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor mag. Janez Damjan, 
davčna številka: SI44648537 
matična številka: 5910668 
(v nadaljevanju: CPI) 
 
in 
 
Naziv in naslov šole, ki ga/jo zastopa ravnatelj/direktor, 
davčna številka:  
matična številka:  
(v nadaljevanju: šola) 
 
 
v nadaljevanju stranki 
 
skleneta 
 

DOGOVOR O SODELOVANJU št. ….. 

v projektu 
»Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI«, 

 
 
 

1. člen 
(ugotovitvene določbe) 

 
Stranki dogovora o sodelovanju uvodoma ugotavljata, da: 
 

• je Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) na podlagi 
pozitivne ocene vnaprej opredeljenega projekta 3032-220/2021/1 z dne 21. 10. 2021 promotor 
projekta »Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI«; 

• je bil sprejet Investicijski dokument za projekt »Kombinirano izobraževanje v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju - KIPSI« (v nadaljevanju: projekt) št. 024-013/2021/003 z dne 4. 10. 
2021; 

• projekt delno financira Evropska unija iz Finančnega mehanizma evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) 2014 – 2021 in delno Republika Slovenija iz sredstev državnega proračuna v 
okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki ga izvaja Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, 

• je CPI dne 2. septembra 2022 na svoji spletni strani objavil javno povabilo srednjim šolam, ki 
izvajajo programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za sodelovanje v projektu 
»Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju - KIPSI«; 

• je bila šola s sklepom o izbiri št........ , izbrana za sodelovanje v projektu KIPSI. 
 
 

2. člen 
(predmet dogovora o sodelovanju) 

 
Predmet tega dogovora je sodelovanje šole v projektu »Kombinirano izobraževanje v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju - KIPSI” z namenom sodelovanje pri razvoju in pilotnem preizkušanju 
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didaktičnih rešitev za izvajanje kombinirane oblike izobraževanja v srednjega programih poklicnega in 
strokovnega izobraževanja v obdobju od 20. 9. 2022 do 30. 4. 2024. 
 

Sodelovanje bo potekalo v 3 fazah: 

 

Aktivnosti v projektu 
 

Naloga šole 

1. Usposabljanje in razvoj didaktičnih rešitev 
(januar 2023 – marec 2023) 
Učitelji, vključeni v projektni tim, se bodo udeležili 
usposabljanja; usposabljanje bo potekalo v 
kombiniranih obliki (delno v živo, večji del online v 
spletni učilnici) 

Oblikovanje učnih priprav za izbrane enote 
strokovnih modulov ali splošnoizobraževalnih 
predmetov. 
Udeležba projektnega tima na vmesni 
konferenci projekta (marec 2023). 

2. Pilotno preizkušanje in evalvacija 
Učitelji bodo didaktične rešitve preizkusili pri 
pouku in sodelovali v evalvaciji (od marca 2023 
dalje) 

Načrt izvajanja na ravni šole (s poudarkom na 
pripravi dijakov). 
Poročilo o izvajanju na ravni šole (z opisom 
razvitih in izvedenih rešitev). 
Sodelovanje pri evalvaciji.  

3. Predstavitev primerov dobrih praks in 
oblikovanje modelov kombiniranega 
izobraževanja (september 2023 – april 2024)  
Projektni partnerji bodo organizirali sklop delavnic 
in  razprav, kamor bodo povabljeni tudi šolski 
projektni timi.   

Sodelovanje projektnega tima na vsaj 2 
delavnicah. 
Opis primera iz prakse za zbornik. 
Sodelovanje na zaključni konferenci projekta 
(april 2024). 

 

 

3. člen 
(uporaba IKT opreme) 

 
Šola bo za namene izvajanja aktivnosti v projektu dobila v uporabo IKT opremo v vrednosti do 15.000 
EUR. Obveznosti CPI in šole iz tega naslova so opredeljene v posebni pogodbi (pogodba o izročitvi IKT 
opreme v uporabo).  
 
 
 

4. člen 
(obveznosti CPI) 

 
CPI se zaveže, da bo: 

• skupaj s partnerji projekta KIPSI izvajal načrtovane aktivnosti, 
• sodeloval z šolo in ji  sproti zagotavljal vse razpoložljive informacije in podatke, ki jih šola 

potrebuje za sodelovanje v tem projektu; 

• dal šoli v brezplačno uporabo IKT opremo za potrebe sodelovanja v projektu in za uporabo IKT 
opreme do 30. 4. 2029. 

 
 

5. člen 
(obveznosti šole) 

 
Šola se zaveže in soglaša, da: 

• bo v primeru sprememb podatkov ali drugih okoliščin, ki bi lahko bistveno vplivali na izvajanje 
tega dogovora o sodelovanju, najkasneje v roku 7 dni po nastali spremembi obvestila CPI; 
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• bo v povezavi z aktivnostmi in rezultati projekta letno poročala CPI o uporabi IKT opreme ter 
predstavnikom CPI omogočila vpogled v uporabo opreme za potrebe popisa osnovnih sredstev;  

• CPI lahko podatke iz dokumentacije, ki jo predloži šola, uporabi za namen analize; 

• zoper CPI ne bo uveljavljala finančnih zahtevkov. 
 
 

6. člen 
(skrbnika dogovora o sodelovanju) 

 
Skrbnika dogovora o sodelovanju sta: 

• na strani CPI: ime in priimek, delovno mesto, tel.: …….…e- naslov: …….…, 

• na strani šole: ime in priimek, delovno mesto, tel.: …….…, e-naslov: …….… 
 
Skrbnika dogovora o sodelovanju spremljata izvajanje predmeta dogovora, sproti rešujeta morebitna 
neskladja in usklajujeta morebitne spremembe določb tega dogovora. Če se v času trajanja dogovora o 
sodelovanju spremeni skrbnik dogovora o sodelovanju pri eni ali drugi stranki, se o tem z dopisom 
obvesti nasprotno stranko. 
 
 

7. člen 
(odpoved dogovora o sodelovanju) 

 
Dogovor o sodelovanju je mogoče enostransko odpovedati v naslednjih primerih: 

• če postane sodelovanje med strankama nemogoče ali bistveno oteženo; 

• če stori šola večje kršitve ali strokovne napake pri opravljanju storitev; 

• zaradi vsebinske ali časovne nerealizacije aktivnosti oziroma prekinitve sodelovanja v projektu 

na strani šole;  

• zaradi predčasne zaključitve projekta; 

• če nasprotna pogodbena stranka krši določila tega dogovora o sodelovanju. 

 
V primeru odstopa od dogovora o sodelovanju s strani katerekoli stranke tega dogovora o sodelovanju, 
mora šola CPI-ju nemudoma vrniti vso dokumentacijo, ki jo je v času izvajanja prejela ob sklenitvi tega 
dogovora o sodelovanju, in IKT opremo v stanju, v kakršnem jo je prejela v brezplačno uporabo. 
 
 

8. člen 
(dodatek k dogovoru o sodelovanju) 

 
Vse dodatne potrebne dogovore v zvezi z realizacijo tega dogovora o sodelovanju in morebitne 
spremembe bosta stranki tega dogovora sklenili v obliki pisnega dodatka k dogovoru o sodelovanju. 
 
 

9. člen 
(veljavnost dogovora o sodelovanju) 

 
Dogovor o sodelovanju začne veljati z dnem podpisa obeh strank dogovora o sodelovanju in velja do 
30. 4. 2029. 
 
 
 
Dogovor o sodelovanju je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme CPI tri (3) izvode, šola 
pa en (1) izvod. 
 
 
 
 
Kraj: ……………………………. Kraj: ……………………………. 
Datum: ……………………………. Datum ……………………………. 
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Točen naziv in naslov šole: Center Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje 
 mag. Janez Damjan 
  
Ravnatelj/direktor: Direktor 
 
 
 
 

 

Podpis in žig: Podpis in žig: 
 
 
 
 

 

 
 
Priloge: 

• Prijavnica za sodelovanje šole v projektu KIPSI 
• Obvestilo CPI-ja o izboru šole 


