Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, ki ga
zastopa minister dr. Ivan SVETLIK (v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________________________,
matična
št.
______________,
ID
DDV/davčna
št.:
_________________,
št.
računa:
____________________________, odprt pri ____________________, ki ga zastopa direktor
________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo

POGODBO O OPRAVLJANJU IZOBRAŽEVANJA KOORDINATORJEV
OBRAVNAVE V SKUPNOSTI TER ZA ZASTOPNIKE PRAVIC NA PODROČJU
DUŠEVNEGA ZDRAVJA št:___________
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da 23. člen Zakona o duševnem zdravju Uradni list RS, št. 77/09, v nadaljevanju: ZDZ) določa, da
osebi v času obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v
nadzorovani obravnavi pripada pravico do zastopnika; 93. člen Zakona o duševnem zdravju
(Uradni list RS, št. 77/09,) določa, da mora ministrstvo zagotoviti, da naloge koordinatorja
obravnave v skupnosti opravlja posameznik, ki ga za spremljanje in koordiniranje obravnave v
skupnosti za posamezno osebo določi pristojni center za socialno delo,
- da 25. člen ZDZ določa, da ima zastopnik opravljen izpit za zastopnika ter da 94. člen ZDZ
določa, da mora imeti koordinator obravnave v skupnosti opravljen izpit za koordinatorja
obravnave v skupnosti,
- da je vsebina izobraževanja , ki je predmet te pogodbe navedena v Pravilniku o načinu in vsebini
obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave
v skupnosti ter v Pravilniku o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na
področju duševnega zdravja,
- da drugi odstavek 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 v
nadaljevanju: ZJN-2) določa, da se storitve s področja socialnega varstva oddajajo v skladu z
določbami ZJN-2, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije,
naročnik pa mora spoštovati pravila ZJN-2 za objavo obvestil o oddaji naročila,
-

da je najugodnejšo ponudbo podal ponudnik _____________________________, zato sklepata to
pogodbo.
2. člen

S to pogodbo naročnik pooblašča izvajalca za opravljanje nalog izobraževanja koordinatorjev
obravnave v skupnosti ter za zastopnike pravic na področju duševnega zdravja pri delu v skladu s
predpisi s področja duševnega zdravja in ponudbo izvajalca, št. ________________ z dne
____________________ za čas od 01.09.2009 do 31.12.2009 in sicer po naslednji ceni :
1. Izobraževanja v letu 2009___________________________EUR,

3. člen

Okvirna pogodbena vrednost za vse kandidate ljudi za koordinatorja obravnave v skupnosti in
kandidate za zastopnike pravic na področju duševnega zdravja znaša __________ EUR brez DDV
oziroma _________ z DDV.

4. člen
Za opravljene storitve – izobraževanja bo izvajalec izstavil naročniku račun, v katerem bo specificiral
opravljene storitve.
Plačilo po izstavljenem računu, rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu in potrditvi računa
Naročnik bo opravljene storitve plačal 30. dan od izstavitve in potrditve računa, ki ga po končanem
izobraževanju izda izvajalec, iz proračunske postavke 9512 - konto 4021 – izdatki za blago in
storitve, na transakcijski račun izvajalca št.: __________________________, odprt pri
______________________________.

5. člen
Pooblaščeni izvajalec odgovarja za strokovno opravljeno izobraževanje.

6. člen
Izvajalec bo naročnika (skrbnika te pogodbe) sproti obveščal o vseh spremembah in dogodkih, ki bi
kakorkoli vplivale na izvajanje te pogodbe (npr. sprememba naslova, sprememba uradnega cenika itd).

7. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Marjeta Ferlan Istinič, e-mail: marjeta.ferlan-istinic@gov.si,
tel.št.: 01/369 7762.
Skrbnik
pogodbe
s
strani
izvajalca
je
______________________,
_______________________, tel. št.: ______________________.

e-mail:

8. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni
poti, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda in naročnik
dva (2) izvoda in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Datum: __________________
Številka: _________________

Datum:_______________
Številka: ______________

________________
DIREKTOR

dr. IVAN SVETLIK
MINISTER

________________________
________________________

Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo,

