
Pogodbeni stranki: 

 

Občina Miren -Kostanjevica 

S sedežem: Miren št. 137, Miren, 5291 

Zastopa: Mauricij Humar, župan občine 

 

in  

 

Mesto Kralupy nad Vltavou 

S Sedežem: Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, 278 01 

Zastopa: Ing. Mark Czechmann, župan občine  

 

 

POGODBA O PARTNERSTVU 

 

I. 

 

 Občina Miren -Kostanjevica in mesto Kralupy nad Vltavou (dalje samo »partnerska 

subjekta«) bosta razvijala sodelovanje zlasti na področju turizma, šolstva, kulture in športa in 

si bosta izmenjavala izkušnje s strani delovanja samouprav. 

 Dalje se bosta trudila za zbliževanje prebivalstva obeh partnerskih subjektov z namenom 

medsebojnega razumevanja in bosta podpirala osebno srečevanje ljudi iz obeh partnerskih 

subjektov na vseh družbenih področjih. 

 Podpirane in izvajane bodo izmenjave med državljani obeh partnerskih subjektov tako, 

da bodo ustvarjeni pogoji za globje medsebojno razumevanje z iskanjem družbenih interesov, 

z medsebojnim bogatenjem z kulturnimi in družbenimi tradicijami. 

 

II. 

 

 Glavni cilj partnerstva je realizacija aktivnosti uresničevanih v zvezi z razvojem 

partnerskih subjektov.  

 Cilj je uresničiti vse pobude v okvirju partnerstva, da partnerski subjekti ne bi bili 

povezani samo administrativno, ampak v glavnem kot subjekti živih političnih, socialnih, 

ekonomskih, kulturnih, šolskih in športnih interesov. 

 V primeru izmeničnih obiskov velja, da potne stroške plača obiskujoča stran, za stroške 

bivanja, rekreacije in ekskurzij pa poskrbi obiskana stran.  

 

III. 

 

 To partnerstvo bi naj bila pot za vzajemno sodelovanje na najrazličnejših področjih 

življenja, ki bo partnerskim subjektom prinesla nove možnosti v njihovem razvoju in obogatila 

prebivalstvo obeh partnerskih subjektov za nove izkušnje in skupna doživetja. Še posebej bi se 

morala poglobiti izmenjava in skrb za medsebojne odnose na teh področjih: 

 a) kultura in šport 

 b) družbe in njihove aktivnosti in razvijanje splošnih družbenih odnosov 

 c) gospodarske zadeve 

 d) povezanost turističnih mrež 

 e) sodelovanje pri pripravi in realizaciji projektov in pri ustvarjanju konceptnih  

 razvojnih dokumentov  

 

 



IV. 

 

 Partnerska subjekta se bosta medsebojno obveščala o svojih nalogah s ciljem ustvarjanja 

skupnih interesov. Za to je potrebno tudi redno medsebojno obiskovanje.  

 Prebivalci bi morali biti obveščani o pomembnih dogodkih v partnerskih subjektih v 

obliki publicističnega in prijateljskega sodelovanja. 

 

V. 

 

 Ta dogovor se sklepa za nedoločen čas z možnostjo prekinitve le tega s pisnim 

dogovorom. Pogodbeni stranki sta upravičeni dogovor kadarkoli pisno prekiniti, in to tudi brez 

podaje razloga. Odpovedni rok je 6 mesecev in začne teči s prvim dnem koledarskega meseca, 

ki sledi vročitvi odpovedi.  

 

VI. 

 

 Sklenitev te pogodbe je bila odobrena s soglasnim sklepom izvoljenih zastopnikov 

partnerskih subjektov. 

Pogodba stopa v veljavnost in učinkovitost z dnem njenega podpisa s strani obeh pogodbenih 

strank.  

Pogodba je izdana v 2 izvodih, od katerih vsak partner prejme po en izvod.  

 

 

 

V…………….., dne…………..2019   V……………., dne……………2019 

 

 

 

 

Mauricij Humar, župan    Ing. Marek Czechmann, župan 

Občina Miren-Kostanjevica    Mesto Kralupy nad Vltavo 


