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                                                                VLOGA                                Obrazec št. 1 
ZA BREZPLAČEN ORGANIZIRAN PREVOZ, 

ZA VKLJUČITEV V ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ Z DOPLAČILOM OZ. 
ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA  

                                                     
 
I.  PODATKI O UČENCU1: 
 
Priimek in ime:             

  
Naslov:                                                                             Kraj in pošta:                                  

 
V šolskem letu 2022/2023  bom učenec               razreda,  Druge osnovne šole Slovenj Gradec 

 
Postajališče: _____________________________________________________________________________________________________________________  
 
Relacija: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Šolanje v matičnem šolskem okolišu:               DA                NE  
 

 
II. ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 UVELJAVLJAMO: 
 
A. PRAVICO DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA (obkrožite ustrezno št.):  

1. obiskujem osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, moje prebivališče je od matične 
osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre; 

2. sem učenec prvega razreda, obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in 
imam na poti od doma do šole spremstvo. K vlogi prilagam tudi izjavo staršev (obrazec 
št. 2); 

3. obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, pristojni organ za preventivo v 
cestnem prometu pa je ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena moja 
varnost (nevarna šolska pot); 

4. sem otrok s posebnimi potrebami. K vlogi prilagam odločbi o usmeritvi, v kateri je 
opredeljena pravica do prevoza;   

5. drugo: ______________________________________________________________________________________________ 

 
B. PRAVICO DO ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA Z DOPLAČILOM (obkrožite ustrezno št.):  

1. obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, od katere sem oddaljen več kot 2 
kilometra in manj kot 4 kilometre in se lahko vključim na relacije, ki so potekale v 
preteklem šolskem letu. K vlogi prilagam s strani mojih staršev oz. skrbnikov podpisano 
pogodbo za vključitev v organizirani prevoz z doplačilom (obrazec št. 4);  

2. obiskujem osnovno šolo zunaj matičnega šolskega okoliša. K vlogi prilagam s strani 
mojih staršev oz. skrbnikov podpisano pogodbo za vključitev v organizirani prevoz z 
doplačilom (obrazec št. 5). Vlogo bom oddal na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.  

 
C. PRAVICO DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA in k vlogi prilagam obrazec št. 3 (obkrožite 

ustrezno št.): 
1. sem prvošolec brez spremstva, kar je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega 

prevoza; 
2. sem upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar le-ta v bližini mojega 

prebivališča ni organiziran, moji starši pa soglašajo, da me vozijo sami;  
3. drugo (navedite) : _____________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Izrazi v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega spola.   
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III. IZJAVA STARŠA OZ. SKRBNIKA in SOGLASJE ZA VZPOSTAVITEV, VODENJE ZBIRK IN 
OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV:  

 
Priimek in ime starša oz. skrbnika :                    Telefon:  
 
e-naslov___________________________________________________________________________________________ 
Z vlogo za vključitev v organiziran prevoz podajam izjavo o seznanitvi z navodili za upoštevanje pravil 
obnašanja šolarjev na avtobusu ali kombiju in tudi s pravili čakanja na postajališčih2 ter da bom svojega 
otroka, za katerega podajam vlogo, o tem tudi poučil.  
 
Seznanjen sem: 

- z zakonsko dolžnostjo, da kot starš oz. skrbnik skrbim ali izvajam nadzor nad otrokom, ko je ta 
udeležen v cestnem prometu3 ; 

- glede dolžnosti presoje samostojnega sodelovanja svojega otroka v cestnem prometu, kot to 
določa zakonodaja4,  

- da bo moj otrok vključen v skupino jutranjega varstva in varstva vozačev.  
 
Vlagatelj daje pisno soglasje šoli in Mestni občini Slovenj Gradec:  

- da lahko v zvezi z reševanjem te vloge, v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih 
podatkov, preverita podatke, podane v tej vlogi in prilogah; 

- da lahko obdelujeta moje osebne podatke in podatke mojih družinskih članov, podane s to 
vlogo in prilogah.  

Vlagatelj sem seznanjen:   
- da lahko upravni organ pridobi osebne podatke le na podlagi izrecne pisne privolitve stranke;  
- da bodo moji osebni podatki, podani s to vlogo in v prilogah, hranjeni v arhivu Mestne občine 

Slovenj Gradec in šole 10 let;  
- da lahko brez navedbe razloga to soglasje prekličem; 
- da se bodo podatki, podani s to vlogo in prilogah posredovali partnerjem, ki so vključeni v 

postopek, ki je predmet podane vloge in da se podatki za druge namene ne bodo uporabljali.  
 
Vlagatelj jamči s podpisom, da so vsi podatki, navedeni v vlogi in prilogah, resnični. O vseh spremembah 
navedb v tej vlogi in prilogah bom šolo obvestil najkasneje v roku 8 dni po nastanku. 
 
Vlogo za vključitev v organiziran prevoz je potrebno oddati na šoli najkasneje do petka 11. 2. 20225.    
 

         
Kraj in datum: ______________________________              

Podpis starša oz. skrbnika:  
 
______________________________________ 

      
 
 
 
 

                                                 
2 Navodila in pravila obnašanja so objavljena na spletnih straneh šole.  Sestavni del navodil so Higienska priporočili za 
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 za organizirane osnovnošolske prevoze z avtobusi in kombiji in ki 
so dostopna tudi na spletni strani: NIZJ: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje  
3 1. točka 7. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – UPB in 161/21 – popr.)  
določa, da so starši, skrbniki ter rejniki dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta 
udeležen v cestnem prometu. V nadaljevanju določa tudi globo v primeru kršitev in opustitev dolžne skrbi ali nadzora. 
4 8. točka 87. člena  Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – UPB in 161/21 – popr.)  :  
»Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so 
otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, 
kjer se srečujejo s cestnim prometom.« 
5 Rok je določen zaradi postopka izbire izvajalca prevozov. Seznanjen sem, da je po roku za oddajo vloge vključitev v 
prevoz možna samo, če bo na vozilu (ki bo predviden na osnovi vlog, oddanih v določenem roku) prostor za vključitev 
v prevoz in bo upravni organ ugotovil upravičenost vključitve v prevoz.  

https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje
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                                                                 PRILOGA K VLOGI (K TOČKI A)6                                  Obrazec št. 2 
  

SOGLASJE  
OB UVELJAVITVI BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA PREVOZA UČENCA V OSNOVNO ŠOLO      

                                                     
 

Priimek in ime starša oz. skrbnika : 

 
Naslov:  

 
Kraj:  

 
SOGLAŠAM                          

 
da je (navedite ime in priimek učenca7) _________________________________   ____________________________________, učenec prvega 
razreda Druge osnovne šole Slovenj Gradec vključen v organiziran prevoz. 
 
V tem primeru izjavljam, da ima skladno s 7. odstavkom 87. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – UPB in 161/21 – popr.)8 na poti v šolo in iz šole spremstvo 
(navedite ime in priimek spremljevalca)  ____________________________________________________  ______________________________________________, 
starost (navedite starost spremljevalca na dan 1. 9. 2022): ________________let.  
 
Ime, priimek in naslov starša oz. skrbnika spremljevalca: _____________________________________________________________ 
Opomba9: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kontaktna tel. št.: __________________________________________.  
      

     Podpis starša oz. skrbnika vlagatelja:  
 
Kraj in datum, ______________________________                                ____________________________________________ 

 
    Podpis starša oz. skrbnika spremljevalca10:  

 
Kraj in datum, ______________________________                                                  _______________________________________________ 

 
 
 

                                                 
6 Priloga k točki A – prilogo priložite le v primeru, da uveljavljate pravico do brezplačnega prevoza prvošolca. Vlogo 
oddajte na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. 
7 Izrazi v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega spola. 
8 »Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma 

rejniki otroka.« 
9 Starši lahko navedete v opombo za primer odsotnosti navedenega spremljevalca tudi več spremljevalcev. V kolikor 
boste navedli več spremljevalcev, ki do brezplačnega prevoza niso upravičeni, ste s podpisom tega soglasja seznanjeni, 
da je do prevoza hkrati s prvošolcem upravičen samo 1 spremljevalec. 
10 SOGLASJE ZA VZPOSTAVITEV, VODENJE ZBIRK IN OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV:  
Podpisan starš oz. skrbnik spremljevalca dajem pisno soglasje Mestni občini Slovenj Gradec: da lahko Mestna občina 
Slovenj Gradec v zvezi z reševanjem te vloge, v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, preveri 
podatke, podane v tej prilogi; da lahko obdeluje osebne podatke in podatke mojih družinskih članov, podane v tej 
prilogi. Seznanjen sem:  

- da lahko upravni organ pridobi osebne podatke le na podlagi te izrecne pisne privolitve;  
- da bodo osebni podatki, podani v tej prilogi, hranjeni v arhivu Mestne občine Slovenj Gradec 10 let;  
- da lahko brez navedbe razloga to soglasje prekličem;  
- da se bodo podatki, podani s to vlogo in prilogah, posredovali partnerjem, ki so vključeni v postopek, ki je 

predmet podane vloge in da se podatki za druge namene ne bodo uporabljali.  
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                                                      PRILOGA K VLOGI (K TOČKI C )11                                       Obrazec št. 3 
  
                                                   POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA  

                                                     
 
 

 
I. VLAGATELJ  – oseba, ki živi z učencem in skrbi za njegovo šolanje (ustrezno obkroži):    
 
a) mati  b) oče  c) zakoniti skrbnik  c) druga oseba ______________________________ 

 
I. PODATKI O VLAGATELJU/ICI:  
 
Priimek in ime:  

 
Naslov bivališča: 

 
Pošta in poštna številka:   

 
Davčna številka : _____________________________________________ 
 
Osebni račun, odprt pri banki:  _______________________________________________________________  

                                                                                                                
Številka računa: ______________________________________________________________________________________ 

 
E-pošta in GSM: ______________________________________________________________________________________  

 
 
II. PODATKI O UČENCU12: 
 

1. Priimek in ime:              razred v šol. letu 2022/2023:               

 
 

2. Priimek in ime:              razred v šol. letu 2022/2023:               

 
 

3. Priimek in ime:              razred v šol. letu 2022/2023:               

 
 

        Podpis vlagatelja13: 
 
Kraj in datum: ______________________________                                              ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Priloga k točki C  – prilogo priložite le v primeru, da uveljavljate pravico do povračila stroškov prevoza.  
12 V primeru, da je v družini več otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov prevoza, v prilogi navedite vse otroke in 
prilogo priložite le 1x k vlogi za prevoz najstarejšega otroka. Pri vlogi za mlajše člane družine pri opombi pod točko C 
(obrazec 1) navedite, da ste prilogo št. 3 že oddali. Izrazi v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe 
moškega kot za osebe ženskega spola 
13 S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da jih pristojni organ preveri in dopolni iz uradnih evidenc. 
O vseh spremembah navedb v tej prilogi bom šolo obvestil najkasneje v roku 8 dni po nastanku. S podpisom tudi 
izjavljam, da bom za prevoz otroka v šolo poskrbel  sam.   
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                                                   PRILOGA K VLOGI (K TOČKI B.1 )14                                      Obrazec št. 4 
  

POGODBA ZA ORGANIZIRAN PREVOZ Z DOPLAČILOM  
(šolanje v matičnem šolskem okolišu) 

                                                     
 

ki jo sklenejo in dogovorijo, kot sledi: 
 
1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan 
Tilen Klugler (v nadaljevanju prva pogodbena stranka), 
2. DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, ki jo zastopa ravnateljica mag. Helena Gaberšek (v 
nadaljevanju druga pogodbena stranka) 
in  
3. (Priimek in ime starša oz. skrbnika): 

 
(Bivališče): 

 
(Občina):  

(v nadaljevanju tretja pogodbena stranka). 
 
 

1. člen 
 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da: 

- je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejel Pravilnik o organiziranju šolskih 
prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 
27/2013 in sprem.), na podlagi katerega se sklepa predmetna pogodba (v nadaljnjem 
besedilu Pravilnik), 

- izvajanje šolskih prevozov odda Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naročilom (v 
Pogodbi o izvajanju šolskih prevozov so določene obveznosti in odgovornosti prevoznika 
v zvezi z izvajanjem dogovorjenega prevoza), 

- da je/so upravičenec/ci, katerega/ih starš oz. skrbnik je tretja pogodbena stranka, na 
podlagi 2. odstavka 2. člena Pravilnika v šolskem letu 2022/2023 upravičenec/ci do 
organiziranega šolskega prevoza z doplačilom, 

- upravičenec/ci je/so vključen/i na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, 
odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog 
(prešolanje, sprememba bivališča ipd.).  
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je doplačilo organiziranega prevoza za učenca/e:  
 

1. Priimek in ime:         razred v šolskem letu 2022/2023:               

 
2. Priimek in ime:         razred v šolskem letu 2022/2023:               

 
3. Priimek in ime:         razred v šolskem letu 2022/2023:               

 
Višina doplačila izhaja iz 14. člena Pravilnika in na dan podpisa te pogodbe znaša za prvega otroka 
v družini, ki obiskuje osnovno šolo, 1,00 EUR na dan za en dovoz in en odvoz in 0,50 EUR za 

                                                 
14 Priloga k točki B1 (obrazec 1)  – prilogo priložite le v primeru, da uveljavljate pravico do organiziranega prevoza z 
doplačilom. 
V primeru, da je v družini več šoloobveznih otrok, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza z doplačilom, pogodbo 
izpolnite le 1x za vse šoloobvezne otroke in jo priložite k vlogi najstarejšega otroka v družini. Podatke o otrocih 
dopolnite v 2. členu.  
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vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo. Znesek se obračuna za 
vsak dan pristnosti otroka v šoli. V kolikor se v času veljavnosti pogodbe cena doplačila po 14. 
členu Pravilnika zniža, so pogodbene stranke sporazumne, da od dneva uporabe znižane cene, 
velja nižja cena doplačila. 

 
3. člen 

 
Druga pogodbena stranka bo na podlagi prisotnosti upravičenca/cev v šoli do 10. v mesecu za 
pretekli mesec izstavila račun s položnico, katero mora tretja pogodbena stranka poravnati v roku 
8 dni od prejema računa. Druga pogodbena stranka bo dvakrat letno, do konca vsakega šolskega 
leta in do konca tekočega leta, vse prilive iz tega naslova nakazala na TRR prve pogodbene 
stranke, stroškovno mesto: Organiziran prevoz otrok, številka SI56 0131-2010-0010-322, odprt 
pri Banki Slovenije, sklic 00603-3/2013.  
 
Tretja pogodba stranka je s podpisom te pogodbe seznanjena, da je otrok/ci vključen v 
organiziran prevoz in da se zaradi vključitve otok/a, ki prevoz doplača/jo, postajališče ne določa 
bližje bivališču otrok/a. Prav tako je tretja pogodbena stranka seznanjena, da se število privozov 
in število odvozov vsakoletno spreminja na podlagi števila vozačev in organiziranega sklopa za 
prevoz, zato lahko šola urnik privoza in odvoza za posameznega učenca predhodno določi. 

 
4. člen 

 
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju 
te pogodbe, reševale sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno 
sodišče v Slovenj Gradcu.  

 
5. člen 

 
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo za vsa ostala pogodbena razmerja, ki niso posebej 
urejena v tej pogodbi, upoštevale določbe Obligacijskega zakonika (Ur. list RS, št. 97/2007-UPB1 
in spremembe). 

6. člen 
 

Pogodba je sestavljena v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Mestne občine Slovenj Gradec. Po 
podpisu prve pogodbene stranke prejmeta druga in tretja pogodbena stranka  kopijo, ki je enaka 
originalu. Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, in je sklenjena za šolsko 
leto 2022/2023.  
 
  PRVA POGODBENA STRANKA:                            DRUGA POGODBENA STRANKA: 
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC                                         OSNOVNA ŠOLA  
                         župan                                         ravnateljica              

   Tilen Klugler                mag. Helena Gaberšek 
         

 
____________________________________________                  _________________________________________ 
 
Kraj in datum, ___________________________                                     Kraj in datum, ____________________________ 
Številka: ________________________________ 
 
TRETJA POGODBENA STRANKA: 
 
____________________________________________ 
 
Kraj in datum, _________________________ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826
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                                                   PRILOGA K VLOGI (K TOČKI B.2 )15                                  Obrazec št. 516 
  

POGODBA ZA ORGANIZIRAN PREVOZ Z DOPLAČILOM  
(šolanje izven matičnega šolskega okoliša)  

                                                     
 

ki jo skleneta in dogovorita, kot sledi: 
1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki jo zastopa župan 
Tilen Klugler (v nadaljevanju prva pogodbena stranka),  
in  
2.  
(Priimek in ime starša oz. skrbnika) : 

 
(Bivališče): 

 
(Občina): 

 
(v nadaljevanju druga pogodbena stranka).  
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejel Pravilnik o organiziranju šolskih 
prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 
27/2013 in 46/2014), na podlagi katerega se predmetna pogodba sklepa (v nadaljevanju 
Pravilnik); 

- da je/so otrok/ci, katerega starš oz. skrbnik je druga pogodbena stranka (v nadaljevanju 
upravičenec/ci), na podlagi 2. odstavka 2. člena Pravilnika v šolskem letu 2022/2023 
upravičenec/ci do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom; 

- izvajanje šolskih prevozov odda Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naročilom (v 
Pogodbi o izvajanju šolskih prevozov so določene obveznosti in odgovornosti prevoznika 
v zvezi z izvajanjem dogovorjenega prevoza) ali pa sklene z občino, v katere šolskem 
okolišu upravičenec/ci obiskuje/jo šolo, pogodbo o organiziranem prevozu (kjer bodo 
določene obveznosti in odgovornosti prevoznika v zvezi z izvajanjem dogovorjenega 
prevoza), v kolikor bo druga občina v šolskem letu 2022/2023 organizirala prevoz; 

- upravičenec/ci je/so vključen/i na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, 
odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog 
(prešolanje, sprememba bivališča).  
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je doplačilo organiziranega prevoza za učenca/e:  
 

1. Priimek in ime:         razred v šolskem letu 2022/2023:               

 
2. Priimek in ime:         razred v šolskem letu 2022/2023:               

 
3. Priimek in ime:         razred v šolskem letu 2022/2023:               

 

                                                 
15 Priloga k točki B.2 (obrazec 1) – prilogo priložite le v primeru, da uveljavljate pravico do organiziranega prevoza z 
doplačilom za učenca/ke, ki se šola izven matičnega šolskega okoliša (ne glede na to, ali je organizator prevoza Mestna 
občina Slovenj Gradec ali druga občina).  
16 V primeru, da je v družini več šoloobveznih otrok, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza z doplačilom, pogodbo 
izpolnite le 1 x za vse šoloobvezne otroke in jo priložite k vlogi najstarejšega otroka v družini. Podatke o otrocih 
dopolnite v 2. členu. 
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Višina doplačila izhaja iz 14. člena Pravilnika in na dan podpisa te pogodbe znaša za prvega otroka 
v družini, ki obiskuje osnovno šolo, 1,00 EUR na dan za en dovoz in en odvoz in 0,50 EUR za 
vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo. Znesek se obračuna za 
vsak dan pristnosti otroka v šoli. V kolikor se v času veljavnosti pogodbe cena doplačila po 14. 
členu Pravilnika zniža, so pogodbene stranke sporazumne, da od dneva uporabe znižane cene, 
velja nižja cena doplačila.  
 

3. člen 
 

Mestna občina Slovenj Gradec bo na podlagi prisotnosti upravičenca/cev v šoli, ki jo bo sporočala 
šola, katero upravičenec/ci obiskuje/jo, do 10. v mesecu za pretekli mesec izstavila račun s 
položnico, katero mora druga pogodbena stranka poravnati v roku 8 dni od prejema računa.   
 

4. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju 
te pogodbe, reševali sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno 
sodišče v Slovenj Gradcu.  

 
5. člen 

 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta za vsa ostala pogodbena razmerja, ki niso posebej 
urejena v tej pogodbi, upoštevali določbe Obligacijskega zakonika (Ur. list RS, št. 97/2007-UPB1 in 
spremembe). 

6. člen 
 

Pogodba je sestavljena v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Mestne občine Slovenj Gradec. Po 
podpisu prve pogodbene stranke prejme druga pogodbena stranka kopijo, ki je enaka originalu. 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in je sklenjena za šolsko leto 
2022/2023. 
 
 
 
PRVA POGODBENA STRANKA:    DRUGA POGODBENA STRANKA: 
 
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC              _______________________________________ 

župan      
        Tilen Klugler            

 
___________________________________________ 
 
 
Kraj in datum, ____________________________                                    Kraj in datum, ___________________________ 
 
Številka: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826

