Na podlagi javnega razpisa, ki ga je Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za
UNICEF, ustanovi, objavil 9. 11. 2020 za izvedbo pilotske vzpostavitve pobude Dojenju prijazno mesto
(DPM)
sklepata
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, SI34588728, ki ga
zastopa izvršni direktor Tomaž Bergoč (v nadaljevanju: nosilec pobude)
in
, ki ga
zastopa

(v nadaljevanju: izvajalec pobude)
POGODBO št.
o sodelovanju pri pobudi Dojenju prijazno mesto
I.

Pogodbeni stranki ugotavljata:
• da je Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) za leta 2020, 2021 in 2022
z javnim razpisom namenilo sredstva za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne
dejavnosti za zdravje;
• da se je Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, z vlogo dne 27. 6. 2019, s pobudo Dojenju
prijazno mesto (v nadaljnjem besedilu: pobuda), prijavila na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022, ki je bil objavljen dne 7.
6. 2019 v Uradnem listu RS, št. 36/19;
• da je Ministrstvo za zdravje RS s sklepom št. C2711-19-185029 odločilo o dodelitvi sredstev
izvajalcu pobude in podpisalo pogodbo dne 24. 2. 2020.
• da je Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za UNICEF, ustanovi
(v nadaljnjem besedilu: NOSD) z javnim razpisom pričel z aktivnostmi za vzpostavitev Dojenju
prijaznega mesta;
• da se je
(izvajalec) z vlogo dne
, s pobudo z
naslovom Dojenju prijazno mesto (v nadaljnjem besedilu: pobuda), prijavil na Javni razpis za
sodelovanje na pobudi in se bo izvajal na področju mesta
. Pobuda se
bo pilotsko izvajala do 31. 12. 2022.
II.
NOSD bo izvajalcu nudila podporo za dosego specifičnih ciljev v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022.
NOSD se obveže, da bo organiziral in izvedel vsa izobraževanja za zdravstveno osebje in izvedel
izobraževanje za zaposlene na mestni upravi. Izobraževanja bodo v času projekta brezplačna. NOSD
bo pripravil orodje za izvedbo analize pogostosti dojenja ter evalvacijske vprašalnike. NOSD bo tudi po
končanem pilotskem projektu nudil podporo za dosego certificiranega naziva DPM.
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III.
Izvajalec bo izvedel vsebino pobude, ki je določena v Prijavi na javni razpis.
Izvajalec se zaveže, da bo obveznosti iz prejšnjega odstavka, ki so predmet te pogodbe, opravil
najkasneje do avgusta 2022.
Izvajalec se zaveže, da bo uporabil orodja obveščanja javnosti o izvajanju pobude v skladu z navodili
nosilca in sofinancerja pobude.
IV.
Izpolnitev obveznosti izvajalca III. točke te pogodbe pregleda in potrdi nosilec programa pod pogoji, da
je izvajalec:
−
−
−

pobudo izvedel kakovostno in v skladu s Prijavo na javni razpis;
dvakrat letno (1. 3. in 1. 11. v letu) bo v poročilu opisal izvedbo pobude in dosežene cilje;
na vseh dokumentih v povezavi s pobudo bosta navedena nosilec pobude in ministrstvo, kot
sofinancer.
V.

Nosilec pobude in ministrstvo imata pravico in dolžnost stalno spremljati in nadzorovati izvajanje
pobude, izvajalcu dajati navodila ter zahtevati dodatna delna poročila o poteku izvajanja pobude. Če se
med izvajanjem izkaže, da izvajalec krši določila te pogodbe, lahko izvajalec pobude ali ministrstvo brez
opomina pogodbo razdre.
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe, če druga pogodbena stranka krši njena določila.
VI.
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku izvajalca pobude ali ministrstva 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 izvajalcu pobude in ministrstvu povzročena škoda
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ministrstva, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
VII.

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 disciplinsko, kazensko in materialno odgovoren za kršitve določb pravilnika
in določb zakona, ki urejata področje varstva osebnih podatkov in delovno-pravne zakonodaje.
Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe (in jih kot take določita pogodbeni stranki), varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta
neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam
izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe, razen v primerih, ko je to
določeno z zakonom.
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VIII.
Za spremljanje in nadziranje izvajanja obveznosti, določenih s to pogodbo, skrbita skrbnika pogodbe:
−
−

na strani nosilca pobude
na strani izvajalca pa
IX.

Vsaka stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene
v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi.
Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naslov oziroma sedež
pogodbenih strank, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov
pogodb in kontaktnih oseb nosilca in izvajalca, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne
spremembe pogodbe ni treba skleniti pisnega dodatka k pogodbi.
X.
Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore, nastale v zvezi s to pogodbo, reševali sporazumno. V
primeru, da to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
XI.
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do 31. 12. 2022.
XII.
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsak po en (1) izvod.

Izvajalec pobude:

Nosilec pobude:
Slovenska fundacija za UNICEF
Izvršni direktor
Tomaž Bergoč

Številka:

Številka:

Datum:

Datum:
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