FINESA d.o.o., Močna 51, 2231 Pernica, ki jo zastopa Karl VOGRINČIČ
(v nadaljevanju: izvajalec)
In
OŠ KORENA,Zg.Korena 32, 2242 Zg.Korena,
ki jo zastopa ravnatelj Darko REBERNIK, spec.univ.dipl.org.
(v nadaljevanju: naročnik)
skleneta: POGODBO O ORGANIZIRANJU IN ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU

PREDMET POGODBE
1.člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da obstaja obojestranski interes po medsebojnem
sodelovanju na področju zagotavljanja varnosti pri delu.
2.člen
Za uresničitev obojestranskega interesa in ob upoštevanju določil 18.člena Zakona o varnosti
in zdravja pri delu (UL.RS št.56/1999), se pogodbeni stranki dogovorita, da bo FINESA d.o.o.
kot zunanja strokovna služba, ki ima dovoljenje za delo po 46.členu Zakona o varnosti in
zdravju pri delu, št..02039-182/2005, z dne 03.10.2006 od Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, opravljala naloge organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu pri
naročniku.
3.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo FINESA d.o.o. opravljala naslednje naloge:
1. svetovanje naročniku pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
2. svetovanje naročniku glede opreme delovnih mest in delovnega okolja
3. izvajanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti
4. organiziranje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v
delovnem okolju
5. organiziranje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme
6. izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo
7. izdelovanje navodil za varno delo
8. spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi obolenji, odkrivanje
vzrokov zanje in pripravljanje poročil za naročnika s predlogi ukrepov
9. organiziranje usposabljanja za varno delo
10. sodelovanje s področja varnosti pri delu s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog
zdravstvenega varstva
11. sodelovanje pri organiziranju varnosti pri delu za opravljanje del z drugimi podjetji,
kooperanti ali opravljanju del na skupnem delovišču
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12. organiziranje obveščanja in pripravljanja pristojnim organom začetek del nevarnih za
poškodbe in zdravstvene okvare, smrtnih in težkih poškodb, kolektivnih nezgod, nevarnih
pojavov in poklicnih bolezni
13. sodelovanje z organi nadzora in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
14. vodenje predpisanih evidenc in sestavljanje občasnih poročil o stanju varstva pri delu

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
4.člen
FINESA d.o.o. se zavezuje, da bodo storitve po tej pogodbi opravljene strokovno in kvalitetno
5.člen
Naročnik se zavezuje, da bo FINESO d.o.o. seznanil z vsemi dejavniki, ki vplivajo ali bi
lahko vplivali na varnost in zdravje delavcev pri delu ter omogočili dostop do podatkov o
tveganjih in varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje
škodljivih posledic
6.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo FINESA d.o.o. občasno oziroma po dogovoru z
naročnikom opravila notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo in s pisnim
poročilom obvestila naročnika o ugotovljenih pomanjkljivostih in predlagala potrebne ukrepe
za opravilo le-teh.
Finesa d.o.o. ne odgovarja za posledice ne uresničevanja oziroma neizvajanja navodil, ki jih
naročnik ni izvedel.
7.člen
Naročnik se obvezuje določiti pooblaščeno osebo, ki bo pristojna zastopati naročnika o vseh
vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.
Pooblaščena oseba je dolžna nuditi vse potrebne podatke, listine in druge informacije, ki so
potrebne za izvedbo storitev po tej pogodbi.
8.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo pooblaščeni delavec za naročnika Darko REBERNIK,
za izvajalca pa Karl VOGRINČIČ.

CENA IN ROK IZVEDBE
9.člen
Naročnik bo opravljeno storitev poravnal v 15 dneh od prejema računa na
TR SI56 0410 2000 0244 039 NKB Maribor, enota Lenart.
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KONČNE DOLOČBE
10.člen
To pogodbo skleneta stranki za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja brez posebnega
aneksa.
11.člen
Morebitne spore, ki bi nastali pri uresničevanju te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti
sporazumno, v nasprotnem primeru pa preko pristojnega sodišča v Lenartu.
12.člen
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.
13.člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki in se uporablja od 01.01.2012 dalje.

Podpisano, dne:

Podpisano, dne:

OŠ KORENA

FINESA d.o.o.

Darko REBERNIK,spec.univ.dipl.org.

Karl VOGRINČIČ, varn.ing.
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