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ki jo skleneta: 
 
1. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa 

direktorica Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr. med., spec. (v nadaljevanju izvajalec)  
ID za DDV: SI94095400                            
 
in  

 
2.                                                                                                                                                                              ,                             
                                                                 (naziv firme in naslov) 

ki ga/jo zastopa:                                                                                                   (v nadaljevanju naročnik)     
ID za DDV: SI   ali 
Davčna številka:_______________ 

 
 

1. člen 
Na podlagi določil 19., 33., 34., 35. in 36. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD -1 (Uradni 
list RS št. 43/2011) se pogodbeni stranki sporazumeta o strokovnem sodelovanju za izvedbo 
zdravstvenega varstva na področju varnosti in zdravja pri delu pri naročniku.  
 

2. člen 
Izvajalec se za naročnika obveže opravljati sledeče naloge po ZVZD-1: 
 

      NALOGE KOLIČINA 

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti  

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona  

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim 
okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni in invalidnosti 

 

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi 
z delom ter odkriva vzroke 

 

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega 
stanja delavcev 

 

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega 
dela 

 

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri 
usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči 

 

8. drugo  

 
Za pooblaščenega zdravnika se s strani izvajalca pooblašča:  
 

3. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo vestno opravljal vse naloge iz 2. člena te pogodbe in, da bo pri tem ravnal 
z dolžno skrbnostjo v skladu s pravili stroke. Pri izvajanju svojih storitev mora upoštevati tako 
naročnikove razmere in zahteve kot tudi veljavno zdravstveno in drugo zakonodajo ter dognanja 
medicinske stroke. 
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4. člen 
Naročnik se obvezuje izvajalcu nuditi vse potrebne informacije, mu omogočiti vpogled v potrebne 
dokumente, mu nuditi dostop do vseh podatkov o tveganjih in varnostnih ukrepih potrebnih za 
preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic ter dostop do vseh drugih podatkov, ki so 
pomembni za opravljanje storitev te pogodbe. 
 
Naročnik mora sproti in pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in mu dajati potrebne 
podatke, ki vplivajo na nemoteno in tekoče delo izvajalca.  
 
Pooblaščeni zdravnik ima pravico odkloniti podpis ocene tveganja, če oceni, da ni opravljena ustrezna 
analiza delovnih mest. Svoje mnenje mora strokovno utemeljiti. 
 
Izvajalec ne odgovarja za napake pri storitvah, nastalih zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov, ki jih 
bo izvajalcu dostavil naročnik. 
 

5. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo vse podatke in dokumentacijo, ki jo pridobi za in ob opravljanju  pogodbe 
pri naročniku varoval kot poslovno skrivnost. Prav tako se obvezuje spoštovati tajnost osebnih 
podatkov delavcev do katerih bo prišel ob opravljanju del iz te pogodbe. 
 

6. člen 
Izvajalec bo storitve obračunaval v skladu s cenikom.  
 
Storitve, ki niso ovrednotene v prilogi te pogodbe (predhodni, obdobni in drugi zdravstveni pregledi), 
bo izvajalec obračunaval v skladu z veljavnim cenikom.    
 
Naročnik bo plačal fakturo v skladu z veljavno zakonodajo. Plačilni rok za neposredne uporabnike je 
30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni po izdaji fakture. 
Po tem datumu lahko izvajalec naročniku zaračunava zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih 
obresti. 

 
7. člen 

Na zahtevo naročnika je dolžan izvajalec tudi med letom obveščati naročnika o izvajanju te pogodbe 
ter z naročnikom sodelovati pri razreševanju vprašanj, ki bi se pojavila pri izpolnjevanju obveznosti iz 
te pogodbe.  
 

8. člen 
Ta pogodba se sklepa za obdobje   
  
Pogodba se lahko prekine, če se obe pogodbeni stranki strinjata. O prekinitvi pogodbe mora vsaka 
pogodbena stranka vsaj tri mesece pred odločitvijo obvestiti drugo stranko z obrazložitvijo. V takem 
primeru se morajo poravnati stroški opravljenih storitev. 
 
Pogodbo lahko enostransko prekine izvajalec v primeru nerednega plačevanja storitev, vendar 
naročnik mora poravnati stroške že opravljenih storitev, prav tako pa tudi v primeru, ko pride do 
sprememb zakonodaj s področja varnosti in zdravja pri delu. 
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Naročnik lahko od pogodbe odstopi, če izvajalec odstopa od dogovorjenih pogojev iz te pogodbe, če 
krši dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti ali zaradi izvajalčeve zamude pred in med izvajanjem 
storitev. 
 

9. člen 
V kolikor kdo v imenu in na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 
 za 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, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 

10. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor do sporazuma ne pride, je za 
rešitev spora pristojno sodišče v Murski Soboti. 
 

11. člen 
Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 
(dva) izvoda. 
 

12. člen 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 
___________ naprej.  
 
 
 
Številka:             Številka:  
V Murski Soboti, dne            V                                              , dne  
 
 
 
Izvajalec:             Naročnik: 
Direktorica:              Zakoniti zastopnik:  
Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr.med., spec.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


