Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) in 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08,
76/08, 118/08, 47/10, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 – ZUJF) sklepata
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
ki ga zastopa Milojka Kolar Celarc, minister
davčna številka: 96395265
matična številka: 5030544
(v nadaljevanju: naročnik)
in
IZVAJALEC, naslov,
ki ga zastopa ……………., ………….
davčna številka: ……………
matična številka: ………………….
TRR: SI56 …………………, pri ………………..
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

skleneta
POGODBO št. ………………….
o financiranju organizacije in izvedbe izobraževanj
zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči
s področja kemijskih nesreč za leto 2015

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je ministrstvo za leto 2015 z javnim razpisom namenilo sredstva za financiranje organizacije in
izvedbe izobraževanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih
nesreč za leto 2015,
- se je izvajalec z vlogo dne … prijavil na javni razpis, ki je bil objavljen dne … v Uradnem listu
RS, št. … ,
- je ministrstvo s sklepom št. … , z dne … odločilo o dodelitvi sredstev izvajalcu o financiranju
organizacije in izvedbe izobraževanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s
področja kemijskih nesreč za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: izobraževanj).

2. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da izvajalec v imenu naročnika zagotovi pripravo,
organizacijo in izvedbo dveh (2) izobraževanj v obliki …..dnevnega tečaja.

3. člen
Storitve iz prejšnjega člena te pogodbe, ki jih mora v skladu s to pogodbo zagotoviti izvajalec, so:
- določitev, priprava in zagotovitev ustreznih prostorskih, materialnih in kadrovskih zmogljivosti
za izvedbo izobraževanj,
- organizacija in izvedba dveh izobraževanj za do ….. udeležencev na enem izobraževanju
(oziroma skupno do ….. udeležencev), kjer je kotizacija za udeležence (največ) …EUR in
vključuje tudi stroške prehrane na izobraževanju,
- sodelovanje in upoštevanje navodil naročnika pri pripravi in izvedbi izobraževanj,
- priprava poročila o opravljenem izobraževanju (seznam udeležencev po profilih in delodajalcu,
seznam predavateljev in inštruktorjev, potek izobraževanja in ključne ugotovitve) za vsako
izobraževanje ločeno.
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Naročnik ima pravico in dolžnost stalno spremljati in nadzorovati izvajanje organizacije in izvedbe
izobraževanja, izvajalcu dajati navodila ter zahtevati dodatna delna poročila o izvajanju aktivnosti.
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, da se
zavezuje k varovanju osebnih podatkov, za katere je izvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri
opravljanju dela in da se zaveda, da je kršitev določb pravilnika in določb zakona, ki ureja področje
varstva osebnih podatkov, disciplinsko, kazensko in materialno odgovoren v skladu z delovno-pravno
zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

4. člen
Izvajalec se zaveže, da bo eno (prvo) izobraževanje izvedel najkasneje do 31. 7. 2015 in drugo
najkasneje do 31. 10. 2015.
Naročnik se zaveže, da bo izvajalcu za vsako opravljeno izobraževanje, na podlagi dejansko
opravljenega dela, pisnega poročila o opravljenem izobraževanju in izstavljenega zahtevka skupaj s
priloženo dokumentacijo (natančno specifikacijo izdatkov oziroma računi), poravnal stroške kot izhaja
iz Obrazca KN 2015, ki je obvezna vsebina vloge, s katero se je izvajalec prijavil na javni razpis in je
sestavni del te pogodbe,
do skupne višine največ do……… EUR za dve izobraževanji.
Upravičene stroške po tej pogodbi predstavljajo vsi stroški po odšteti morebitni vplačani kotizaciji
udeležencev.
Zahtevek s prilogami je za vsako izvedeno izobraževanje potrebno poslati na Ministrstvo za zdravje v
20. dneh od opravljenega izobraževanja oziroma najkasneje do 20. 8. 2015 za prvo izobraževanje in
najkasneje do 20. 11. 2015 za drugo izobraževanje. Na vsakem zahtevku se obvezno sklicujte na
številko pogodbe.
Izvajalec mora obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski
plan, sicer izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.

5. člen
Ocenjena vrednost pogodbe je največ do ………. EUR.
Sredstva za plačilo obveznosti naročnika po tej pogodbi se izplačajo iz proračunske postavke 6529 Delovanje zdravstva v kriznih razmerah in vojni, ukrep 2711-11-0003, v roku 30 dni od uradnega
prejema zahtevka za izplačilo in poročila o opravljenem izobraževanju.

6. člen
Sredstva, izplačana na osnovi te pogodbe, se štejejo kot namenska in jih sme izvajalec uporabiti
izključno za izvajanje dogovorjenih dejavnosti.
Naročnik je dolžan kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati namenskost porabe
sredstev, ki jih je namenil za sofinanciranje po tej pogodbi. Naročnik lahko kadar koli zahteva od
izvajalca vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izvajalec je
dolžan tej zahtevi ugoditi.
Izvajalec se zavezuje, da bo sredstva porabil za namene, ki so opredeljeni s to pogodbo in da bo
posloval racionalno ter izvedel naloge, ki so opredeljene v 3. členu te pogodbe, in sicer s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
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Če naročnik ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izvajalec dolžan naročniku
povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred, računano od dneva
nakazila takih nenamensko porabljenih sredstev naprej, kot tudi odgovarja naročniku za vso nastalo
materialno in moralno škodo.

7. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta druga drugo sprotno pisno obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko
vplivale na izvajanje te pogodbe. Za vsako spremembo te pogodbe stranki skleneta aneks k tej
pogodbi.

8. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti
naročnika v letu 2015. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do
proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, sta stranki soglasni, da s sklenitvijo
aneksa pogodbo ustrezno spremenita.

9. člen
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku ministrstva obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ministrstvu povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ministrstva, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

10. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: ……………………………..
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je: …………………………...

11. člen
Spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru
pa je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen
Pogodba je pripravljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva
(2) izvoda. Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka: ……………
Datum: …………….

Številka: …………
Datum:……………..

IZVAJALEC

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje
Milojka Kolar Celarc
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