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OBČINA SEVNICA 
Glavni trg 19a 
8290 SEVNICA 
 
Številka: 610-0002/2013 
Datum:   25.1.2013 
 

JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE 
MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV ZA 

MLADE V OBČINI SEVNICA V LETU 2013 
 

 

 

R A Z P I S N A 
 

D O K U M E N T A C I J A 
 

 
Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 
1. Povabilo k oddaji ponudbe 
2. Besedilo javnega razpisa 
3. Prijavni obrazci 
4. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov ter  
   programov za mlade v občini Sevnica 
5. Vzorec pogodbe 
 
OPOZORILO: 
 
Prijavo na razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora podpisati prijavitelj – fizična 
oseba, če je prijavitelj fizična oseba; če pa je prijavitelj pravna oseba (zavod, društvo ipd.) 
pa njen zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda,..), kot to izhaja iz predložene 
registracije. Navedene dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to 
pooblasti prijavitelj – fizična oseba oziroma zastopnik pravne osebe in če je pooblastilo 
priloženo prijavi. 
Za sofinanciranje se bodo upoštevali mladinski programi in projekti ter programi za mlade, ki 
se bodo izvajali na območju občine Sevnica. 
Prepozne, nepopolne prijave in prijave, ki jih niso vložile upravičene osebe, se bodo s 
sklepom zavrgle in ne bodo predmet nadaljnje obravnave. 
 
 

Srečko Ocvirk 
Župan Občine Sevnica 
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OBČINA SEVNICA 
Glavni trg 19a 
8290 SEVNICA 
 
Številka: 610-0002/2013 
Datum:   25.1.2013 
 
 

Izbor izvajalcev mladinskih programov in projektov 
v občini Sevnica za leto 2013 

 
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje programov znaša: 14.951,00 EUR 

 

POVABILO  
 

K ODDAJI PONUDBE 
 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 
programov za mlade v letu 2013 objavljamo:  

- V Uradnem listu RS, št. 7/2013, z dne 25.01.2013 
- na www.obcina-sevnica.si, 
- na www.kstm.si, 
- na oglasni deski Občine Sevnica, 
- na oglasnih deskah KŠTM Sevnica, 
- na Videostraneh Axa, 
- v pisni obliki društvom, prijavljenim na Javni razpis zbiranja predlogov za 

sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini 
Sevnica v letu 2012. 

 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnice je: 
ANDREJA AMERŠEK, referentka (Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica) 
T: 07 81 61 262 
e-naslov: andreja.amersek@obcina-sevnica.si 

 
MOJCA ŠVIGELJ, referentka za mladinske dejavnosti (KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 
Sevnica) 
T: (07) 81 61 076, e-naslov: mojca.svigelj@kstm.si 

 
 

Srečko Ocvirk 
Župan Občine Sevnica 

http://www.obcina-sevnica.si/
http://www.kstm.si/
mailto:andreja.amersek@obcina-sevnica.si
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 13/06, 50/07) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov 
za mlade v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07), Občina Sevnica objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV  

TER PROGRAMOV ZA MLADE V OBČINI SEVNICA V LETU 2013 
 
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov: 
 - neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,  
 - prostovoljno mladinsko delo,  
 - informiranje in svetovanje za mlade,  
 - participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,  
 - mednarodno mladinsko delo,  
 - mobilnost mladih,  
 - raziskovalno delo mladih.  
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri 
čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti 
od 15. do 29. leta; 

– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja 
registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem 
pravilnikom; 

– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev oz. pridobijo 
dovoljenje za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in imajo sedež v občini 
Sevnica; 

– da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, materialne, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvedbo programov oz. dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z 
veljavno zakonodajo; 

– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več 
različnimi dejavnostmi oz. programi; 

– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično 
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa; 

– dejavnosti se morajo opravljati na območju občine Sevnica ali območju več lokalnih 
skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),  

– da organizacije (razen pravnih oseb iz naslednje alineje te točke) za izvajanje programa 
zagotavljajo najmanj 10% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni: prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki so 
predmet tega razpisa, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev 
iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega razpisa. Prihodki vlagatelja 
morajo biti enaki odhodkom; 

– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, 
ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje 
programa zagotavljajo najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno 
izdelano finančno konstrukcijo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=500
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200750&stevilka=2694
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Na razpis se lahko prijavijo: 

- društva, klubi in njihove zveze, 
- druge nevladne organizacije. 

 
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec 
projekta/programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi izvedbe 
projekta/programa.  
 
Izvajalci morajo biti registrirani na območju občine Sevnica. 
 
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena sofinanciranju programov, ki 
jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost). 
 
4. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2013 znaša 14.951,00 EUR. 
 
5. Osnovna merila za izbor: 
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število aktivnih vključenih 
članov v mladinskih programih in projektih ali programih za mlade, delež lastnih sredstev za 
izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost, 
dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost, meddruštveno povezovanje, mreženje in partnerstva, 
krepitev prednostnih vrednot, vključenost v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet. 
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Ur. 
l. RS, št. 119/07), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerega koli drugega javnega 
razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. 
 
6. Posredovanje potrebne dokumentacije: 
- izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije, 
- s podpisom potrjen vzorec pogodbe, 
- kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji. 
Prijave na razpis morajo biti popolne. 
 
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013. 
 
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 28.02.2013, na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno 
pošto najpozneje do 28.02.2013 (datum poštnega žiga na dan 28.02.2013). 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. 
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v letu 2013«. 
Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja.  
Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. 
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9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela 
06.03.2013 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. 
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo 
vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s 
sklepom zavržena kot nepopolna. 
 
10. Izid razpisa: 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 
 
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega 
razpisa.  
 
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: 
Razpisna dokumentacija je od 25.01.2013 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). 
Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 
 
12. Dodatne informacije in pojasnila:  
Mojca Švigelj, tel. (07) 81 61 072, e-mail: mojca.svigelj@kstm.si, vsak delovni dan v času od 
8.00 do 11.00 ure. 
 
 
Številka: 610-0002/2013 
Datum:   17.01.2013 
 

Srečko Ocvirk 
Župan Občine Sevnica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obcina-sevnica.si/
http://www.kstm.si/
mailto:mojca.svigelj@kstm.si
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SPLOŠNI PODATKI       Obrazec št. M1 

 
OSNOVNI PODATKI PRIJAVITELJA 

1. Osnovni podatki: 

Naziv:____________________________________________________________ 
Naslov/sedež:_____________________________________________________ 
Telefon:_____________________________Faks:_________________________ 
E-naslov:_________________________________________________________ 
Spletna stran:_____________________________________________________ 
Matična številka:___________________________________________________ 
Davčna številka:___________________________________________________ 
Številka transakcijskega računa:_______________________________________ 
odprtega pri ______________________________________________________ 
 
Pravnoorganizacijska oblika (ustrezno obkroži): 

- društvo 
- zavod 
- drugo (navesti)____________________. 

2. Podatki o odgovorni osebi: 

Ime in priimek odgovorne osebe:______________________________________ 
Naslov:__________________________________________________________ 
Funkcija odgovorne osebe: __________________________________________ 
Telefon: ______________________________  
Mobilni telefon: _________________________ 
E-naslov:________________________________________________________ 
 

IZJAVE: (obvezno obkrožiti!) 
 

Opomba: Obkrožene izjave pomenijo izpolnjevanje razpisnih pogojev. 
 

1. Izjavljamo, da se naša vloga nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne 
dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela 
predvsem mladi v starosti od 15. do 29. leta. 

2. Izjavljamo, da smo registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, 
neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in 
mladino. 

3. Izjavljamo, da smo nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujemo) obstajamo 
vsaj 6 mesecev in imamo sedež v občini Sevnica. 

4. Izjavljamo, da zagotavljamo ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske 
in organizacijske pogoje za izvedbo programov oz. dejavnosti, ki jih opravljamo v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
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5. Izjavljamo, da uveljavljamo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem 
programu dela z več različnimi dejavnostmi oz. programi. 

6. Izjavljamo, da uveljavljamo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča 
demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa. 

7. Izjavljamo, da se dejavnosti, ki so predmet te prijave, opravljajo na območju 
občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali 
programskega povezovanja).   

8. Izjavljamo, da za izvajanje programa zagotavljamo najmanj 10% delež 
sofinanciranja iz drugih virov (v primeru, da ste ustanovljeni po Zakonu o 
skupnostih študentov ali druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova 
koncesijskih dajatev na študentsko delo, pa za izvajanje programa oz. projekta 
zagotavljate najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov) in imamo jasno 
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 
dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi 
tega pravilnika. Prihodki so enaki odhodkom.   

 
Odgovorna oseba s svojim podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v 
tem in v vseh priloženih razpisnih obrazcih. 
 
Izjavljam, da sprejemam pogoje razpisa in hkrati dovoljujem Občini Sevnica, da preveri 
resničnost navedenih podatkov v uradnih evidencah. 
 

 
 
Kraj:_______________________ 
 
 
Datum:_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe prijavitelja: 

                           
        žig   

                     _____________________________ 
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MLADINSKI PROGRAM/PROJEKT/PROGRAM ZA MLADE      Obrazec št. M2 
 
Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi večji 
del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši 
javnosti. 
 
Mladinski projekt  je posamična aktivnost izvajalca–posamični zaključen enkratni dogodek. 
 
Program za mlade izvaja praviloma nevladna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za 
življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo. Program za mlade poteka kontinuirano, skozi 
večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. Izvaja ga praviloma strokovno visoko 
usposobljeni izvajalec, z bogatimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela.  

 
Za vsak posamezen prijavljen program/projekt je potrebno izpolniti Obrazec št. M2 ! 

 

A) OPIS PROGRAMA/PROJEKTA 

 

1) Ime programa/projekta: ______________________________________________________ 

2) Opis vsebine programa/projekta (lahko tudi v prilogi): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) Cilji programa/projekta, namen (jasno opredeliti!) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4) Potrebe, ki so privedle do oblikovanja programa/projekta: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5) Ciljna populacija (opredelite in navedite ciljno skupino uporabnikov / članov, ki jim je 

program/projekt namenjen): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Program/projekt vključuje tudi mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 

osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino (obkroži):  DA ; NE 

 

6) Program/projekt je dostopen (obkrožiti!): 

a. za mlade iz ožjega območja občine Sevnica 

b. za mlade iz celotne občine Sevnica 

 

Navedite vse kraje, iz katerih imajo mladi dostop do programa/projekta: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7) Predvideno število vključenih aktivnih članov oz. nosilcev v programu / projektu 

(obkrožiti!) 

a. do 10 aktivnih članov, 

b. od 11 do 20 aktivnih članov, 

c. od 21 do 30 aktivnih članov, 

d. od 31 do 40 aktivnih članov, 

e. 41 in več aktivnih članov. 

 

8) Predviden način spremljanja in ocenjevanja poteka programa/projekta in končne ocene 
učinkov programa / projekta (opišite načine, s katerimi ugotavljate učinke programa / 
projekta oz. kako merite rezultate): 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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9) Metode in načini dela z mladimi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10) Program/projekt temelji na aktivnem sodelovanju mladih (opišite način sodelovanja 
mladih pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji projekta) 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11) Koriščenje mladinske infrastrukture za izvedbo projekta (mladinski centri, klubi…) – 
navedite, katere objekte mladinske infrastrukture boste koristili za izvedbo projekta: 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12) Navedite, ali projekt/ program vsebuje meddruštveno povezovanje, mreženje in 
partnerstva ter navedite morebitne partnerje: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

13) Ali ste včlanjeni v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet? (obkrožite) 

a) DA 

b) NE 

 

14) Predvideno število udeležencev programa / projekta:  

____________________________________________________ 
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B) FINANCIRANJE PROGRAMA / PROJEKTA 

 

1) Predračun izvedbe programa / projekta – vrednost programa / projekta v celoti v €: 

_________________________________________________________________________ 

 

2) Struktura stroškov programa/projekta: 

PREDVIDENI PRIHODKI ZNESEK V € 

 

Občina Sevnica  

  

Lokalni viri: občina   

Lokalni viri: sponzorstvo  

Lokalni viri: donacije  

Lastni prihodki  

Prispevki uporabnikov  

Drugi viri  

  

 

SKUPAJ  

 

PREDVIDENI STROŠKI (ODHODKI) ZNESEK V € 

Stroški dela 

Pisarniški material, telefon, poštni stroški  

Najem prostorov in tekoči stroški  

Najem tehničnih sredstev  

Stroški prevozov  

Stroški bivanja  

Administrativni stroški  

Drugo  

  

  

  

  

  

SKUPAJ  
 

Zneski morajo biti izraženi v €. Znesek prihodkov se mora ujemati z zneskom odhodkov. 

 

 

C. KRAJ IN ČAS IZVAJANJA PROGRAMA/PROJEKTA 
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1. Kraj izvajanja programa / projekta: 

________________________________________________________________________ 

 

2. Čas in trajanje izvajanja programa / projekta: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Program / projekt izvajamo (obkrožite) 

a) prvič v letu 2012 

b) smo ga že izvajali v preteklih letih (vpišite v katerih letih) 

_________________________________________________________________________ 

 

D. IZVAJALCI PROGRAMA / PROJEKTA 

 

1. Odgovorni nosilec / nosilka programa / projekta: 

Ime in priimek:___________________________________________________________ 

Smer in stopnja dosežene izobrazbe: ________________________________________ 

 

Reference: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Ostali izvajalci programa / projekta: 

 

Zap. 

št. 

Ime in priimek Izobrazba Pomembnejše 

reference 

Navedba dela, vloga v 

programu/projektu 
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E. DRUGI PODATKI 

 

1. Drugi podatki (vpišite podatke in druge informacije, pomembne za izvedbo programa / 

projekta) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

IZJAVA: 

Izjavljam, da so podatki, navedeni v prijavi na javni razpis, resnični. 

 

Kraj:_______________________ 

Datum:_____________________ 

 

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:                                              žig 

 

_____________________________                                                         
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Sevnica na 10. redni seji, dne, 12. 12. 2007, sprejel 

P R A V I L N I K  

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade  
iz proračuna Občine Sevnica  

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  

S Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz 
proračuna Občine Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo pogoji, postopki in merila za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. 

2. člen  

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade se izvede 
na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v javnem glasilu, na spletni strani Občine Sevnica ter 
KŠTM Sevnica najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu Občine Sevnica.  

 

Postopek javnega razpisa vodi Občina Sevnica. 

3. člen  

Opredelitev pojmov po tem pravilniku: 

 

1. Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih 
aktivnosti skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku pa 
je potrebna evalvacija programa in predstavitev dejavnosti širši javnosti. 

2. Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek,  

3. Program za mlade po tem pravilniku izvaja praviloma nevladna organizacija z namenom 
zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko 
delo. Program za mlade poteka kontinuirano, skozi večji del leta in vključuje večje število 
aktivnih udeležencev. Izvajajo ga praviloma strokovno visoko usposobljeni izvajalci, z 
bogatimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela. 

 

4. člen  

Namen javnega razpisa po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje 
razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in 
programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu 
vključevanju mladih. 

Namen javnega razpisa po tem pravilniku je ravno tako vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter 
primerno koriščenje mladinske infrastrukture. 
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Cilj javnega razpisa po tem pravilniku je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 
programov za mlade. 

Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna 
sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade. 

5. člen 

Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:  

 - neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,  

 - prostovoljno mladinsko delo,  

 - informiranje in svetovanje za mlade,  

 - participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,  

 - mednarodno mladinsko delo,  

 - mobilnost mladih,  

 - raziskovalno delo mladih.  
 

Predmet sofinanciranja so lahko tudi:  

 - aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,  

 - aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,  

 - aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,  

 - preventivni programi na različnih vsebinskih področjih ter  

 - aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.  
 

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku ne morejo biti mladinski projekti in programi, programi 
za mlade, ki imajo naravo:  

 - dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;  

 - rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili 

         Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;  

 - investicij ali nakupa opreme;  

 - vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti; 

 - znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja. 

 

6. člen 

Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri 
čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti 
od 15. do 29. leta; 

– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja 
registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem 
pravilnikom; 

– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev oz. 
      pridobijo dovoljenje za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in imajo sedež 
      v občini Sevnica; 
-     da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, 
      materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oz. dejavnosti, 
      ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo; 
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– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več 
različnimi dejavnostmi oz. programi; 

– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično 
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa; 

– dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika, se morajo opravljati na območju občine 
Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega 
povezovanja),  

– da organizacije (razen pravnih oseb iz devete alinee tega člena) za izvajanje programa 
zagotavljajo najmanj 10% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je 
predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež 
sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki 
vlagatelja morajo biti enaki odhodkom; 

– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, 
ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje 
programa zagotavljajo najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno 
izdelano finančno konstrukcijo. 

Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec 
projekta / programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi 
izvedbe projekta / programa.  

7. člen  

Pravice do sofinanciranja po tem pravilniku nimajo:  

– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja,  

– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v 
Socialistični republiki Sloveniji, registrirane kot verske skupnosti ter 

– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah. 

 

II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV  

8. člen  

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v javnem 
glasilu ter na spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. 

 
Razpisni rok se časovno prilagaja sprejemu občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja 
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade je odvisna od vsakoletnih 
razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Sevnica za področje mladinske dejavnosti. 

9. člen  

Javni razpis za izbor izvajalcev mladinskih projektov in programov ter programov za mlade 
objavi Občina Sevnica, postopke v zvezi z vrednotenjem programov pa v imenu Občine Sevnica 
izvaja KŠTM Sevnica.  
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Vrednotenje programov in projektov v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan Občine Sevnica. Komisijo sestavljajo: en predstavnik občinske uprave, 
dva predstavnika KŠTM Sevnica, predsednik in član odbora za otroško varstvo in šolstvo.  

Komisija pripravi vrednotenje programov v skladu z merili tega pravilnika. Če so člani komisije iz 
vrst izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti iz 
glasovanja. 

10. člen  

Objava javnega razpisa mora vsebovati: 

– navedbo naročnika (naziv, sedež); 

– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa; 

– predmet javnega razpisa; 

– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis; 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi in projekti, 

– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa; 

– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov; 

– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva; 

– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno 
dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom; 

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge; 

– način dostave vlog (zaprte kuverte); 

– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.  

11. člen  

Nepopolnih vlog komisija po preteku roka za oddajo vlog ne obravnava in se jih s sklepom 
zavrže. 

12. člen  

Mladinski programi in projekti ter programi za mlade se vrednotijo na podlagi meril iz tega 
pravilnika.  

13. člen  

Občina Sevnica obvesti vlagatelje o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev na 
podlagi predloga komisije, pisno najkasneje v roku 8 dni po sprejetju sklepa komisije.  

14. člen  

V 8 dneh po datumu, ko so bila obvestila o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev 
poslana izvajalcem, lahko le-ti vložijo pripombe na podan predlog. Utemeljene pripombe se 
upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za dejavnost mladine v občini Sevnica.  

Z izvajalci mladinskih programov in projektov ter programov za mlade se sklenejo pogodbe o 
sofinanciranju mladinskih programov in projektov ter programov za mlade. 

 

Obvezne sestavine pogodbe so: 

– podatki o izvajalcu; 

– vsebina in obseg programov in projektov; 
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– čas realizacije programov in projektov; 

– višina dodeljenih sredstev, ki jih zagotavlja Občina; 

– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev; 

– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga 
pogodbe. Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe Občini Sevnica v roku iz prejšnjega 
odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe. 

 

 

III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE  

15. člen  

Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 
ter programov za mlade upoštevala naslednja merila in kriterije:  

 
1. PREGLEDNOST – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni glede na 
prijavljeni program – do 5 točk: 
- program/projekt sploh ni pregleden: 0 točk, 

- program/projekt je slabo pregleden: 1 točka, 

- program/projekt je delno pregleden: 2 točki, 

- program/projekt je dobro pregleden: 3 točke, 

- program/projekt je zelo dobro pregleden: 4 točke, 

- program/projekt je izredno pregleden: 5 točk. 

 

2. ŠTEVILO AKTIVNIH VKLJUČENIH ČLANOV v mladinskih programih in projektih ter 
programih za mlade – do 10 točk:  

– do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,  

– 11–20 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,  

– 21–30 aktivnih članov oziroma nosilcev – 6 točk,  

– 31–40 aktivnih članov oziroma nosilcev – 8 točk,  

– 41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev – 10 točk;  

 

3. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade - do 10 točk:  

-  10 % – izključno 20% - 2 točki 

-  20 % – izključno 30% - 3 točke 

-  30 % – izključno 40% - 4 točke 

- 40 % – izključno 50 % - 5 točk 

- 50 % – izključno 60% - 6 točk 

- 60 % – izključno 70 % - 7 točk 

- 70 % – izključno 80% - 8 točk 

- 80 % – izključno 90 % - 9 točk 
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- 90 % – izključno 100% - 10 točk 

 

4. EKONOMIČNOST - preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe 
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v primerjavi z učinkovitostjo in 
udeležbo mladinskih programov in projektov ter programov za mlade – do 10 točk; 

- program/projekt sploh ni ekonomičen: 0 točk, 

- program/projekt je slabo ekonomičen: 2 točki, 

- program/projekt je delno ekonomičen: 4 točke, 

- program/projekt je precej ekonomičen: 6 točk, 

- program/projekt je zelo dobro ekonomičen: 8 točk, 

- program/projekt je izredno ekonomičen: 10 točk. 

 

5. PROGRAMI IN PROJEKTI TER PROGRAMI ZA MLADE S PREDNOSTNEGA PODROČJA 
(5. člen tega pravilnika) – do 5 točk;  

- program/projekt sploh ne sovpada s prednostnimi področji: 0 točk, 

- program/projekt slabo sovpada prednostnimi področji: 1 točka, 

- program/projekt delno sovpada prednostnimi področji: 2 točki, 

- program/projekt dobro sovpada prednostnimi področji: 3 točke, 

- program/projekt zelo dobro sovpada prednostnimi področji: 4 točke, 

- program/projekt izredno sovpada prednostnimi področji: 5 točk. 

 

6. INOVATIVNOST programa ali projekta in inovativnost pristopa k reševanju problemov 
(program oziroma projekt neposredno ne posnema že izvedenih programov oziroma projektov 
ter vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov) – do 10 točk; 

- program/projekt sploh ni inovativen: 0 točk, 

- program/projekt je slabo inovativen: 2 točki, 

- program/projekt je delno inovativen: 4 točke, 

- program/projekt je precej inovativen: 6 točk, 

- program/projekt je zelo dobro inovativen: 8 točk, 

- program/projekt je izredno inovativen: 10 točk. 

 

7. DOSTOPNOST – program ali projekt zajema oziroma vključuje mladino iz dela ali iz celotne 
občine – do 10 točk (vsak kraj 1 točka); 

 

8. OBSEŽNOST IN POUDAREK NA MLADINSKIH PROGRAMIH OZ. PROGRAMIH ZA MLADE 
v primerjavi z enkratnimi mladinskimi projekti – do 30 točk.  

8.1. program se izvaja daljše časovno obdobje (kontinuiranost) – do 5 točk; 
- 1 dan – 1 točka, 
- Več dni (do 7) – 2 točki, 
- Teden dni do 1 meseca – 3 točke, 
- Mesec dni ali več - 4 točke, 
- Celoletni program – 5 točk. 

 
8.2. program se redno izvaja vsako leto (tradicionalnost) - do 5 točk (vsako leto 1 

točka); 
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8.3. program vključuje meddruštveno povezovanje, mreženje in partnerstva – do 
10 točk (1 partner = 1 točka); 

8.4. program se izvaja za krepitev prednostnih vrednot vzpostavljenih politik za 
mlade na državni in evropski ravni – do 10 točk: 

- program/projekt se sploh ne sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade 
na državni in evropski ravni: 0 točk, 

- program/projekt se slabo sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na 
državni in evropski ravni: 2 točki, 

- program/projekt se delno sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na 
državni in evropski ravni: 4 točke, 

- program/projekt se precej dobro sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za 
mlade na državni in evropski ravni:  6 točk, 

- program/projekt se zelo dobro sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za 
mlade na državni in evropski ravni: 8 točk, 

- program/projekt se izredno sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade 
na državni in evropski ravni: 10 točk. 
Opomba: Prednostne vrednote vzpostavljenih politik za mlade so razvidne iz strokovnih 
dokumentov  UMRS na državni ravni in Evropske komisije na ravni EU. 
 
9. VKLJUČENOST PRIJAVITELJA V OBČINSKO RESORNO ZVEZO: do 10 točk; 
- prijavitelj ni včlanjen v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet: 0 točk 
- prijavitelj je včlanjen v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet:10 točk 

16. člen  

Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja 
posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh programov in 
projektov ter vrednosti točke.  

 

Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen izvajalec programov oziroma 
projektov sofinancira največ do 90% ocenjene vrednosti vseh njegovih prijavljenih programov in 
projektov, sofinanciranje posameznega projekta pa prav tako ne more presegati 90% celotne 
vrednosti projekta v skladu z določili 6. člena tega pravilnika. 

 

V kolikor posamezni program oziroma projekt, kateremu so bila odobrena proračunska sredstva, 
ne bo izveden, mora prijavitelj programa oziroma projekta to sporočiti na Občino Sevnica. 

 

Ostanek finančnih sredstev iz neizvedenih programov oziroma projektov se lahko prerazporedi, 
sorazmerno z odobrenimi sredstvi, med ostale sofinancirane programe oziroma projekte.  

 

IV. KONČNE DOLOČBE  

17. člen  

Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerega koli 
drugega vira proračuna lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in 
kriterijih tega pravilnika. 
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18. člen  

O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku 
Občini Sevnica predložiti:  

– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in 
projektov,  

– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.  

 

Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadar koli preveri namensko porabo sredstev.  

19. člen  

Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v 
skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska 
poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj 
ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če 
prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. 

20. člen  

Z uveljavitvijo tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih 
programov in projektov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 35/06 in 14/07).  

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Številka: 610-0015/2007 

Sevnica, dne 12. decembra 2007 
                  Srečko Ocvirk 
                       Župan  
                Občine Sevnica 
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VZOREC POGODBE 
 
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa Srečko Ocvirk, župan Občine 
Sevnica 
 
in 
 
ime in naziv organizacije (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
naslov_______________________________________________________________________ 
 
matična številka:_________________, davčna številka ___________________, ki jo zastopa 
 
_______________________________kot predsednik/ca oziroma direktor/ica, 
 
skleneta naslednjo 
 

P O G O D B O  št. …………….. 
o sofinanciranju programa za leto 2013 

 
1. člen 

 
S to pogodbo se Občina Sevnica zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje 
programa/ov oz. projekta/ov: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________, 
 
ki je bil/so bili izbran/i na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in 
projektov ter programov za mlade v občini Sevnica za leto 2013. 
Izvajalec se zavezuje, da bo program/projekt izvedel v skladu z opisom vsebine iz, ob prijavi na 
javni razpis, oddane razpisne dokumentacije in to najkasneje do 31.12.2013. 
 

2. člen 
 
Občina Sevnica in izvajalec se dogovorita, da bo za program/e / projekt/e iz 1. člena te pogodbe, 
v skladu s sprejetim sklepom o sofinanciranju programov in projektov, prispevek Občine Sevnica 
za programe te pogodbe znašal v letu 2013: 
 
- program __________________________________________________________sofinanciran 
 
v znesku €___________________. Čas izvedbe_________________.  
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Rok plačila_____________,  
 
torej skupaj ___________________€, (z besedo:__________________Eurov). 
 
Pogodbeni znesek v navedeni višini se uporablja od 1.1.2013 do 31.12.2013. 
 

3. člen 
 

Občina Sevnica bo v letu 2013 sredstva za sofinanciranje programa/ov / projekta/ov, ki je/so 
predmet te pogodbe, v dogovorjeni višini nakazovala na račun izvajalca 
številka:____________________pri UJP oz. banki ____________________________________ 
in sicer mesečno po dvanajstinah, oziroma po dogovoru o izvedbi programa. 
 
Izvajalec bo program v letu 2013 izvajal v skladu s predložnim planom dela in bo najkasneje do 
31.01.2014 tudi oddal vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem programu/projektu. 
 

4. člen 
 
Če izvajalec ne predloži poročil o opravljenem delu oziroma porabi sredstev v zahtevanih rokih, 
ali nenamensko uporabi odobrena proračunska sredstva, lahko Občina Sevnica odstopi od 
pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan povrniti Občini Sevnica vsa prejeta sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi (od dneva prejetja sredstev do dneva vračila). 
 
Če Občina Sevnica smatra, da je potrebno poročilo za posamezni program/projekt vsebinsko ali 
finančno dopolniti oz. spremeniti, določi izvajalcu primeren rok, v katerem mora le-ta predložiti 
dopolnjeno ali spremenjeno poročilo. 
 

5. člen 
 
Občina Sevnica in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje programov spremljala: 
- na strani Občine Sevnica ____________________________, 
- na strani izvajalca ____________________________________________________________. 
 
V imenu Občine Sevnica ima njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom 
programa/ov / projekta/ov in nad porabo dodeljenih sredstev iz proračuna Občine Sevnica z 
vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo programa/ov / 
projekta/ov, ki so predmet te pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti. 
 

6. člen 
 
Izvajalec je dolžan med potekom izvajanja posameznega programa/projekta takoj pisno obvestiti 
Občino Sevnica o okoliščinah, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in/oz. terminsko izvedbo 
programa/projekta ter predlagati ustrezno spremembo oz. dopolnitev pogodbe. Vse spremembe 
in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisni obliki. 
 

 
7. člen 

 
Izvajalec je dolžan pri vseh oblikah javnega nastopanja v zvezi s posameznim 
programom/projektom, ki je predmet sofinanciranja iz te pogodbe, navesti, da je njegovo 
izvajanje sofinancirala tudi Občina Sevnica. 
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8. člen 

 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne 
rešitve ne bi mogli doseči, je za rešitev pristojno sodišče v Sevnici. 
 

9. člen 
 
Ta pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v štirih 
izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajalec:                                                                                         Občina Sevnica: 
                                                                                                              župan 
                                                                                                        Srečko Ocvirk 
 
 
 
Datum podpisa:                                                                               Datum podpisa: 
 

 
 


