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Pogodba o sodelovanju pri operaciji 

……… (naziv operacije) 
 

 
 
ki jo sprejmejo 
 
 
vlagatelj  ……………………………………………… (naziv vlagatelja, naslov), matična št. ………………………., 
davčna št. ……………………., ki ga zastopa ………………….. (v nadaljevanju vlagatelj) 
 
in 
 
……………………………………. (naziv partnerja, naslov), matična št. …………………………………… davčna št. 
…………………………, ki ga zastopa ………………………………………… (v nadaljevanju partner1) 
 
in 
 
……………………………………. (naziv partnerja, naslov), matična št. ……………………………………., davčna št. 
…………………..……, ki ga zastopa ………………………………………… (v nadaljevanju partner2) 
 
(po potrebi dodajte partnerje) 
 

1. člen 
(predmet skupnega nastopanja) 

 
Predmet skupnega nastopanja je izvedba skupne operacije …………………………. (naziv operacije), ki jo 
bodo partnerji prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja LAS STIK v letu 2017, ki ga je objavila LAS STIK dne 10. 4. 2017. 

 
2. člen 

(nosilec skupne operacije) 
 
Imenuje se nosilec skupne operacije – vlagatelj vloge na javni razpis, ki je predmet te pogodbe. Za 
nosilca skupne operacije se imenuje: ……………………………………………………...(naziv vlagatelja in naslov). 

 
3. člen 

(pooblastilo nosilcu posla) 
 
Partner 1 in Partner 2 (dodati morebitne dodatne partnerje) podajata nosilcu skupne vloge - 
vlagatelju, ki je določen v 2. členu te pogodbe in njegovemu zakonitemu zastopniku oziroma 
odgovorni osebi, pooblastilo, da tudi v njunem imenu in v imenu njunih zakonitih zastopnikov 
oziroma odgovornih oseb podpiše vlogo na javni poziv ter da komunicira z izvajalcem javnega razpisa 
LAS STIK in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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Vlagatelj in partner 1 in partner 2 (dodati morebitne dodatne partnerje) enakopravno nastopajo v 
skupni ponudbi predmeta te pogodbe.  

 
 
 
 

4. člen 
(razdelitev aktivnosti  in finančnih obveznosti) 

 
Prijavitelj, partner 1 in partner 2 bodo (dodati morebitne dodatne partnerje) izvedli vse predvidene 
aktivnosti operacije in krili stroške za izvedbo svojih aktivnosti. Izvedbo aktivnosti operacije (projekta) 
in finančne obveznosti si razdelijo na naslednji način: 
 

Projektna aktivnost Faza 
Nosilec 

aktivnosti 
Upravičeni stroški 

(v € brez DDV) 
Zahtevan 

znesek (v €) 
Lastna sredstva 

(v €) 

      

      

      

      
po potrebi vstavite vrstice      

SKUPAJ      

 
Zadnji rok za dokončanje vseh aktivnosti in operacije je ……………….…. 
 

5. člen 
(izjave) 

 
Prijavitelj, partner 1 in partner 2 (dodati morebitne dodatne partnerje) s podpisom te pogodbe 
izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni z Javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja LAS STIK v letu 2017, ki ga je objavila LAS STIK dne ___________in 
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in z njimi v celoti soglašamo. 
 

6. člen 
(razreševanje sporov) 

 
Pogodbene stranke bodo morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki s 
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 
 
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne spore in nesporazume, ki bi nastali v zvezi z 
izvajanjem te pogodbe, reševali sporazumno. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje spora pristojno 
okrajno sodišče v Trebnjem (krajevno pristojno sodišče). 
 

7. člen 
     (odgovornost) 
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Prijavitelj, partner 1 in partner 2 (dodati morebitne dodatne partnerje) se s podpisom te pogodbe 
strinjajo, da odgovarjajo izvajalcu javnega razpisa LAS STIK in Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo neomejeno solidarno. 
 
Prijavitelj in partner soglašata, da sta odgovorna za izpolnjevanje aktivnosti, ki so predvidene v 
operaciji. V kolikor ena od strank ne zagotovi izvedbe aktivnosti kot so bile predvidene v operaciji in 
bi izvajalec javnega razpisa zaradi tega zahteval plačilo pogodbene kazni v skladu z javnim pozivom, 
se stranka, ki ni dosegla rezultatov v skladu z aktivnostmi operacije, zaveže nositi celoten znesek 
pogodbene kazni. 
 

8. člen 
(končna določba) 

 
Ta pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prijavitelj prejme dva izvoda, partnerja pa po en 
izvod, veljati pa začne z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. 
 
 
Vlagatelj: 
 

Ime in priimek zakonitega 
zastopnika: 

 

Organizacija:  

Funkcija:  

Kraj in datum:  

Podpis in žig: 
 
 
 
 

 

 
 
Partner 1: 
 

Ime in priimek zakonitega 
zastopnika: 

 

Organizacija:  

Funkcija:  

Kraj in datum:  

Podpis in žig: 
 
 
 
 

 

 
Partner 2: 
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Ime in priimek zakonitega 
zastopnika: 

 

Organizacija:  

Funkcija:  

Kraj in datum:  

Podpis in žig: 
 
 
 
 

 

 
(dodati morebitne dodatne partnerje) 


