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ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, YPSILON, ki ga zastopa ANAMARIJA 
MEGLIČ, DIREKTORICA  (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
 
in 
____________________________,   _________________,    _______________________ 
(IME IN PRIIMEK)                                             (DATUM ROJSTVA)                (KRAJ BIVANJA)  

(v nadaljnjem besedilu: udeleženec) 
 
sklepata 
 
 

DOGOVOR št. ___  o vključitvi v operacijo 
 

MADE WITH Y 
 

javnega razpisa »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 
2016–2018« 

 
 

1. člen  
 
Stranki dogovora sporazumno ugotavljata, da:  

- se udeleženec prostovoljno vključuje v projektne aktivnosti operacije, katerih namen je 
povečanje njegove zaposljivosti,  

- je udeleženec na dan vključitve v operacijo star vsaj 15 let in manj kot 30 let ter ni 
zaposlen ali samozaposlen, 

- operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno 
vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo 
ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi 
iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 
8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. 

 
2. člen  

 
Predmet tega dogovora je opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti med izvajalcem 
operacije in udeležencem v času trajanja projektnih aktivnosti operacije in po njihovem 
zaključku.  
 

3. člen 
 
S tem dogovorom se izvajalec zavezuje, da bo udeleženca vključil v projektne aktivnosti 
operacije, udeleženec pa se obvezuje, da bo z vključitvijo sodeloval oziroma se udeleževal  
projektnih aktivnosti operacije.  
 

4. člen  
 
Izvajalec pripravi projektne aktivnosti operacije, udeleženec pa se vanje vključi in sodeluje v 
obdobju od __________ do 31.08.2017 v statistični(h) regiji(ah) ________________________.  
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5. člen  
 
Udeleženec:  

1. izpolni vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih,  
2. sodeluje oziroma se udeležuje projektnih aktivnosti operacije v skladu s tem 

dogovorom,  
3. izpolni izjavo, s katero izjavlja, da je že bil oz. ni bil vključen v izvajanje aktivnosti 

projekta/ov, sofinanciranih s sredstvi javnega razpisa za spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 pri drugem izvajalcu (priloga št. 
1), 

4. izvajalca pisno obvesti o statusu na trgu dela in sicer: 

 ob vključitvi v projektne aktivnosti predloži dokazilo, iz katerega sta razvidna 
starost in status na trgu dela na datum vključitve,  

 na datum prvega dne po izhodu iz operacije najkasneje v roku 7 dni, 

 najkasneje v roku 5 tednov po izhodu iz operacije predloži dokazilo o statusu na 
trgu dela na datum 4 tedne od dneva izhoda iz operacije in   

 najkasneje v roku 7 mesecev po izhodu iz operacije predloži dokazilo o statusu 
na trgu dela 6 mesecev od dneva izhoda iz operacije. 

 
Izvajalec:  
1. udeležencu z vključitvijo v projektne aktivnosti operacije iz 4. člena tega dogovora 

omogoči sodelovanje v aktivnostih operacije,  
2. v primeru, da udeleženec ne posreduje podatkov iz 3. točke prejšnjega odstavka tega 

člena, pozove udeleženca k poročanju, 
3. udeležencu zagotovi potrdilo o udeležbi v projektni aktivnosti operacije oz. potrdilo o 

sodelovanju. 

 
6. člen  

 
Udeleženec soglaša, da izvajalec za potrebe izvajanja in spremljanja operacije zbira, vodi, 
uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke iz tega dogovora in iz dokazil o statusu 
na trgu dela. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo podatke udeleženca zbiral, obdeloval in uporabil le za namen 
izvajanja in spremljanja operacije ter z njimi ravnal in jih varoval v skladu EU zakonodajo, 
Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter z nacionalnimi predpisi s področja 
varstva osebnih podatkov.  
 
Izvajalec bo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu, 
Računskemu sodišču RS, Evropski komisiji, Evropskemu računskemu sodišču, Komisiji za 
preprečevanje korupcije in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, 
nadzor ali revizijo operacije ter njihovim pooblaščencem ves čas trajanja operacije in še po 
njenem zaključku skladno z evropskimi in nacionalnimi predpisi, omogočil spremljanje, 
preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, kar pomeni tudi vpogled v dokumentacijo 
operacije, vključno s tem dogovorom in dokazili o statusu na trgu dela. 
 

7. člen  
 
Kot datum izhoda udeleženca iz operacije v času trajanja sodelovanja v projektnih aktivnostih iz 
4. člena tega dogovora se šteje: 

- datum, na katerega je udeleženec nazadnje sodeloval v projektnih aktivnostih operacije 
ali  

- datum preteka obdobja sodelovanja udeleženca v projektnih aktivnostih operacije.  
 
Udeleženec lahko sodelovanje v projektnih aktivnostih operacije prekine iz objektivnih razlogov. 
Udeleženec o prekinitvi sodelovanja izvajalca pisno obvesti. Vsaka stranka lahko kadarkoli 
odstopi od dogovora, če ugotovi, da nasprotna stran ne izpolnjuje obveznosti.  
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Dogovor preneha veljati, če operacija predčasno preneha iz objektivnih razlogov izvajalca. Med 
objektivne razloge za prenehanje operacije se šteje tudi naknadna izguba vira financiranja 
operacije, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti.  
 
Dogovor v skladu s 3. alinejo 5. člena velja do poteka 7 mesecev od datuma izhoda udeleženca 
iz operacije.  
 

8. člen  
 
Skrbnik in kontaktna oseba dogovora na strani izvajalca je MIHA ŽEFRAN, 
MIHA.ZEFRAN@YPSILON.SI, 040 344 966. 
 
V besedilu dogovora uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni izrazi za moške in ženske. 
 
Dogovor se sklepa v dveh enakih izvodih, od katerega vsaka stranka prejme po en (1) izvod.  
 
Dogovor začne veljati z dnem podpisa obeh strank.  
 
 
Dne:  __________________     Dne: ___________________ 
 
Kraj: __________________    Kraj: ___________________ 
 
 
 
 
Udeleženec:                Izvajalec: 
 
_____________________ 
(IME IN PRIIMEK)     

ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO 
        SODELOVANJE, YPSILON 
       

ANAMARIJA MEGLIČ 
 
 
Podpis:                Podpis odgovorne osebe in žig:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

− Priloga št. 1 – Izjava udeleženca 


