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Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj 
(v nadaljevanju LAS GK)  

in 

Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije  

Poslovni naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta) 
vodilnega partnerja operacije 

 

Matična številka vodilnega partnerja operacije  

ki ga zastopa 

Ime in priimek zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 

operacije 

 

(v nadaljevanju upravičenec) 
sklepata naslednjo 

P O G O D B O 

 O 

 PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH PRI IZVAJANJU OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ SREDSTEV CLLD  

PRI LAS GK 

Št. pogodbe: _________________ 

 

1. člen 

(uvodne ugotovitve) 

Pogodbeni stranki ugotavljata in si priznavata: 

- da je bil dne ______________________ na spletni strani LAS GK objavljen ___________ 2. Javni poziv za izbor operacij za 

uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino gorenjska košarica za programsko obdobje 
2014-2020 (v nadaljevanju javni poziv), 

- da se je upravičenec prijavil na javni poziv prijavil operacijo z naslovom ________________________________________ 

ki jo je LAS s sklepom št. _________________ z dne _________________izbral za sofinanciranje (v nadaljevanju 

operacija), 

- da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
z odločbo št. _____________________ z dne ______________ potrdila sofinanciranje operacije s sredstvi CLLD iz 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v višini _________________ EUR in 

- da sklepata to pogodbo z namenom ureditve določenih medsebojnih pravic in obveznosti glede izvedbe operacije. 

 

2. člen 

(splošne obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec sprejme odobreno in s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 

nadaljevanju ARSKTRP) potrjeno sofinanciranje operacije in prevzema vsebinsko in finančno obveznost za izvedbo 
operacije, kot določeno v vlogi na javni poziv, upoštevajoč morebitne sklepe LAS in odločbe ARSKTRP. 

(2) Upravičenec bo operacijo izvedeli kot navedeno v vlogi na javni poziv in skladno s pogoji javnega poziva in predpisi, ki ga 

zavezujejo kot upravičenca do sredstev CLLD ali ki zavezujejo LAS (kar zajema tako nacionalne predpise kot predpise EU, 

oboje predvsem v zvezi s strukturnimi skladi, javnimi naročili, državno pomočjo, okoljem, enakimi možnostmi ter glede 
programa CLLD), skladno z akti LAS in sklepi organov LAS, odločbami državnih organov in pogodbami, ki bodo sklenjene z 
državnimi organi ali LAS glede izvedbe operacije. 

(3) Upravičenec bo sam zagotovil zadostna sredstva za izvedbo operacije, kar zajema tudi kritje neupravičenih stroškov in 
zagotavljanje sofinanciranja operacije v deležu, ki ga ESPR ne krije, upravičeni stroški operacije pa se na nato pod pogoji iz 

javnega poziva in te pogodbe v določenem delu lahko povrnejo. 

(4) Upravičenec ima tudi sledeče obveznosti: 
- je odgovoren za izvedbo celotne operacije ter predložitev zahtevkov, poročil in dokazil o izvedbi operacije LAS GK, 

- kot vodilni partner operacije je odgovoren za koordinacijo, vodenje in izvajanje operacije, 
- je odgovoren, da bodo aktivnosti operacije, za katere bo pri LAS podal zahtevek za povračilo sredstev CLLD, del operacije 

in da bodo te aktivnosti pred izdajo zahtevka v celoti izvedene in plačane, 
- zagotavlja, da so izdatki (stroški), ki jih partnerji operacije prikazujejo ali uveljavljajo za povračilo, dejansko nastali pri 

izvajanju operacije ter ustrezajo aktivnostim, predvidenim v vlogi in dogovoru med partnerji, 

- pri partnerjih operacije zbira informacije, navzkrižno preveri potrjene izdatke z napredkom operacije ter posreduje 

poročila LAS GK, 

- je odgovornost za kakršno koli nepravilnost glede uveljavljenih stroškov, 
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- vodili za operacijo ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljali evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v 
skladu s predpisanim kontnim okvirjem, 

- zagotavljal za vsak izdatek (strošek) operacije revizijsko sled, tako da je mogoče kadarkoli ugotoviti, čemu je bil izdatek 
namenjen in kako je povezan z operacijo,  

- zagotovi, da obveznost iz prejšnje alineje zagotavljajo tudi partnerji operacije, 
- zagotavlja, da pri izvedbi aktivnosti operacije ne sodeluje, kot tudi ne partnerji operacije, s podjetji ali posamezniki, s 

katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja, 
- v osmih delovnih dneh po prejetju sredstev CLLD s strani AKTRSP, nakazal sredstva za kritje potrjenih upravičenih stroškov 

partnerjem na njihov TRR, 

- usklajuje spremembe operacij z LAS GK ter odločitve posreduje partnerjem, 
- predložili dodatne podatke ali dokumente, ki se nanašajo na operacijo ali partnerstvo v okviru operacije, če bo to pri 

izvedbi operacije zahteval LAS GK ali drugi pristojni organi, 

- aktivno sodeluje z LAS GK in organi nadzora v primeru revizije ali nadzora nad opravljenimi aktivnostmi v operaciji ter LAS 

GK ter pristojnim nacionalnim in EU organom omogoči vpogled v dokumentacijo o operaciji, 
- v primeru, da zaradi njegovega ravnanja LAS izgubi del sredstev za lastno delovanje ali del sredstev za drugega upravičenca 

do javnih sredstev, povrne LAS takšna sredstva, 

- je odgovoren LAS GK, da bodo vsi partnerji operacije izpolnjevali tudi obveznosti iz te pogodbe, ki se nanaša na njihovo 
vlogo. 

(5) Če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javna naročila, deluje v skladu z njem tudi pri izboru podizvajalcev operacije 
in o tem poroča LAS GK in pristojnim organom po predmetnem zakonu. 

(6) Upravičenec v skladu s pravili državnih pomoči de minimis vodi evidenco državnih pomoči. Če upravičenec v času izvajanja 
operacije pridobi državno pomoč, ki ni bila predvidena v vlogi na javni poziv, obvesti o tem pristojni državni organ. Če 
upravičenec prejeme več kot 200.000 EUR državne pomoči de minimis v treh letih, se mu sredstva CLLD nad to mejo ne 

izplačajo oziroma jih je dolžan v vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 

 

3. člen 

(zagotavljanje trajnosti operacije in hramba dokumentov) 

(1) Upravičenec bo zagotovili trajnost operacije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev CLLD za operacijo, kot to določeno v 
vlogi na javni poziv (kar pomeni, da bo zagotavljal rezultate in kazalnike operacije) ter bo naložbe ali opremo, ki bodo 
sofinancirane iz sredstev CLLD, uporabljal izključno za izvajanje operacije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 

(2) Upravičenec predmetov sofinanciranja iz sredstev CLLD, ki jih je odobril LAS, ne bo odtujil pred pretekom petih let po 

zadnjem izplačilu sredstev CLLD ali jih v tem obdobju uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. 

(3) Upravičenec bo zagotavljali podatke in dokumentacijo glede operacije ter omogočali preglede in revizije še pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev za operacijo. 
 

4. člen 

(pooblastila) 

(1) Upravičenec pooblašča in dovoljuje LAS GK, da v njegovem imenu in za njegov račun pri AKTRSP oddaja vloge, povezane z 

izvedbo operacije, zahtevke za izplačila sredstev CLLD, skupaj s prilogami, in njihove morebitne dopolnitve. 

(2) Upravičenec dovoljuje in pooblašča LAS GK, da v skladu z njegovimi navodili AKTRSP posreduje tudi zahtevke za 

spremembo časovne dinamike izplačil ali zahtevke za spremembo obveznosti glede izvedbe operacije. 

(3) Upravičenec pooblašča in dovoljuje LAS GK, da na podlagi njegovega pisnega zahtevka obvesti AKTRSP, da upravičenec 
odstopa od pravice do odobrenih sredstev CLLD. 

 

5. člen 

(obdobje operacije, poraba sredstev CLLD in poročanje) 
(1) Vodilni partner bo operacijo izvedel v obdobju od _____________________ do _____________________.  

(2) Upravičeni stroški, ki se upravičencu lahko povrnejo, so stroški, nastali po izdaji odločbe ARSKTRP, s katero je ta potrdila 

operacijo, in pred 45 dnevi pred zaključkom predmetnega obdobja. Upravičenec vse stroške operacije poravna najmanj 
45 dni pred zaključkom operacije, razen če mu LAS GK iz upravičenih razlogov pisno odobri plačili upravičenih stroškov 

kasneje ali če to omogočajo predpisi. 
(3) Upravičenec na podlagi izvedenega dela operacije predloži LAS GK zahtevek za povračilo stroškov v sledečih rokih: 

Del operacije (faza 

operacije) 

Datum začetka faze  Datum zaključka faze Rok oddaje poročila, 

zahtevka in dokazil 

Znesek  

Faza 1     

Faza 2     
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(4) Zahtevku iz tretjega odstavka tega člena upravičenec priloži poročilo o opravljenih aktivnostih operacije z dokazili ter 

dokazila o upravičenosti, nastanku in poravnavi upravičenih stroškov. Upravičenec pri tem upošteva zahteve uredbe, ki 

ureja izvajanje lokalnega razvoja, kar pomeni, da mora zahtevku predložiti predvsem: 
- kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune,  
- kopije dokazil o plačilih, 
- poročilo o opravljenem delu (po potrebi fotografije), 

- fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje, 
- kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške, 
- pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki 

jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih 
količinah, 

- projektna dokumentacija izvedenih del (PID), 

- pri vseh vrstah gradenj knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev, 
- v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo in 

- pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška. 

(5) Upravičenec pri podaji zahtevka upošteva tudi zahteve in navodila LAS GK ter druge predpise, ki upravičenca ali LAS GK 
zavezujejo ter morebitne zahtevke in navodila pristojnih državnih organov.  

(6) LAS GK pregleda zahtevek, poročila in dokazila, obvesti upravičenca o morebitnih nepravilnostih ali pomanjkljivostih in mu 
svetuje, kako jih odpraviti. Upravičenec bo morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravil v roku, ku mu ga poda LAS 
GK.  

(7) Če ARSKTPR pozove LAS GK na dopolnitev zahtevka oziroma poročila, ga LAS GK posreduje upravičencu, ki morebitne 

nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravil v roku, ku mu ga poda LAS GK.  

(8) LAS GK bo pri pregledu deloval po svojih najboljših močeh in kot dober strokovnjak, ne jamči pa upravičencu za morebitno 
škodo, ki bi mu nastala, če ta ne bi dobil odobrenih sredstev CLLD s strani ARSKTPR. 

(9) Upravičenec na zahtevo LAS GK slednjemu posreduje tudi dodatna dokazila, poročanja ali pojasnila, ki jih ta potrebuje za 

opravljanje svojih nalog in predložiti dokazila in rezultate operacije kot npr: vabilo, seznam udeležencev, vzorce gradiv, ki 
so bili razdeljeni udeležencem, fotografije, brošure, publikacije, glasila, študije, analize, opremo, popis izvedenih del, 
dokazila o izboru zunanjih izvajalcev, dokazila o plačilu ali gradbene situacije potrjene s strani nadzornega organa, 

upravičenca. 

(10) LAS GK po pregledu upravičenosti in po odpravi morebitnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti zahtevek upravičenca 
posreduje ARSKTRP v potrditev, ki v primeru potrditve upravičencu nakaže sredstva na njegov TRR. Pogoj za izplačilo so 

zagotovljena sredstva CLLD. LAS GK ne odgovarja upravičencu za prepozno ali neustrezno oddan zahtevek za izplačilo 
AESKTRP, če je razlog za to na strani upravičenca (npr. prepozno posredovanje dokumentacije, neupoštevanje navodil LAS 

GK, neupravičena poraba sredstev ali neodprava nepravilnosti). 

(11) LAS GK upravičencu omogoči vpogled v dokumentacijo, ki jo ta namerava v njegovem imenu in za njegov račun oddati 
ARSKTPR, če upravičenec pravočasno zaprosi LAS GK za takšen vpogled pred samo oddajo. Vpogled se lahko omogoči tudi 
na način, da LAS GK upravičencu posreduje kopijo takšne dokumentacije v elektronski obliki. Če gre za dokumentacijo, ki 
jo je upravičenec sam posredoval LAS GK, lahko LAS GK samo navede, za katero takšno dokumentacijo gre brez 

posredovanja kopije. 

(12) Če upravičenec v rokih iz tretjega odstavka tega člena ne predloži potrebnega ali zahtevnega poročila, zahtevka ali dokazil, 

izgubi pravico do povračila upravičenih stroškov, ki se nanašajo na predmetno fazo operacije. 
(13) Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi na javni poziv, se mu obseg podpore v sorazmernem 

deležu zniža. 

(14) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil vlogo na javni poziv ali zahtevek za izplačilo z napačnimi podatki (navajanje 

lažnih podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. Upravičenec v tem primeru nima več pravice sodelovanja na javnih pozivih LAS še dve koledarski leti od vračila 

sredstev. 

 

6. člen 

(kontrola operacije) 

(1) LAS GK spremlja in nadzoruje izvajanje operacije in pravilno porabo sredstev CLLD ter zagotavljanja upravičencu 
informacije, navodila in razlage postopkov, obrazcev ter drugih potrebnih dokumentov, ki jih upravičenec potrebuje za 
izpolnjevanje svojih obveznosti do LAS GK. 

(2) Upravičenec predloži LAS GK na njegovo zahtevo dokumente, dokazila ali pojasnila, ki jih ta potrebuje za potrebe oddaje 
zahtevka, dopolnitve zahtevka ali za drugo komunikacijo z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (v nadaljevanju ARSKRP). 

(3) Upravičenec omogoči dostop do dokumentacije in preverjanje operacije na kraju samem LAS GK, ARSKRP, Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, revizijskim organom, izvajalcem vrednotenja ter drugim nadzornim organom 

Republike Slovenije ali EU. 
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(4) LAS GK in druge osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico tudi fizično preveriti stanje operacije na terenu. 

(5) Če upravičenec brez neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena ali jo 
nepreklicno odkloni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi. 

(6) LAS GK v času izvajanja operacije najmanj enkrat opravi kontrolo izvajanja operacije pri upravičencu na kraju samem, kar 

upravičenec omogoči in pri tem aktivno sodeluje.  
 

7. člen 

(prepoved dvojnega financiranja) 

(1) Noben izdatek (strošek), ki nastane v zvezi z operacijo, ne sme biti dvojno financiran in torej tako iz sredstev CLLD, ki jih je 

odobril LAS, in iz kakršnihkoli drugih javnih evropskih, nacionalnih, lokalnih ali drugih sredstev. Za isti izdatek upravičenec 
ne sme dvakrat zahtevati povračila iz različnih virov ali od različnih organov ali oseb.  

(2) Noben izdatek (strošek), ki nastane v zvezi z operacijo, ne sme biti vključen kot izdatek druge operacije, aktivnosti, 

programa ali projekta, ki se sofinancira iz drugega vira ali do drugega organa ali osebe. 

(3) Če upravičenec pridobi dodatna sredstva za izvedbo operacije, o tem takoj obvesti LAS GK. 

 

8. člen 

(promocija in komuniciranje operacije) 

(1) Upravičenec pri promociji operacije in pri komuniciranju glede operacije upošteva nacionalna in EU navodila, kar pomeni 

predvsem, da mora pri izvajanju operacije upoštevati vsakokratno veljavna Navodila organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Priročnik celostne grafične podobe 
Evropske kohezijske politike 2014–2020, ki sta oba dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/ 

(2) Upravičenec operacijo označuje z virom financiranja. 
(3) LAS GK, državne in EU institucije, lahko na spletu ali v mediji objavi osnovne podatke o upravičencu in operaciji in sicer: 
- ime  upravičenca in partnerjev v operaciji, 

- povzetek operacije, kot je bil opredeljen v vlogi na javni poziv, 

- višino odobrenega zneska sofinanciranja ter stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov iz ESPR, 

- geografsko lokacijo operacije in 

- druge osnovne in promocijske podatke o operaciji kot so: kratek povzetek operacije v angleškem jeziku ali fotografije 

izvajanja operacije. 

 

9. člen 

(sprememba operacije in sprememba upravičenca) 

(1) Če v času trajanja operacije upravičenec ali partnerji želijo spremeniti operacijo (prerazporediti naloge med partnerji, 

spremeniti trajanje operacije, prerazporediti sredstva med aktivnostmi, spremeniti porabo sredstev med leti, prenos 

operacije na pravnega naslednika upravičenca v primeru njegovega prenehanja ali kako drugače spremeniti operacijo, kar 

bi povzročilo spremembo vsebinskega ali stroškovnega načrta operacije), o tem upravičenec predhodno obvesti LAS GK s 
prošnjo po odobritvi spremembe. Prošnja zajema utemeljitev razlogov za spremembo in želene spremembe.  

(2) LAS GK o odobritvi spremembe operacije avtonomno odloči, upoštevajoč cilje operacije in njen prispevek v doseganju 
ciljev in ukrepov Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020). 

(3) Če LAS GK odobri spremembo operacije, spremembo v potrditev posreduje še ARSKTRP. Če ARSKTRP potrdi spremembo 

operacije, upravičenec in ostali partnerji operacije nadaljujejo z izvajanjem operacije v skladu s potrjenimi spremembami, 
 

10. člen 

(pravica do prekinitve pogodbe) 

(1) LAS GK ima pravico v celoti ali delno odstopiti od te pogodbe če: 
- upravičenec ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, 

- upravičenec ne izpolnjuje pogojev za prejem sredstev CLLD, kot so določeni v javnem pozivu ali v predpisih, 
- se po podpisu pogodbe izkaže da so bila sredstva CLLD upravičencu dodeljena na podlagi neresničnih ali nepopolnih izjav, 

- po podpisu pogodbe upravičenec pridobi sredstva za izvedbo operacije ali dela operacije, ki so predmet te pogodbe, tudi 

iz drugih virov ali od drugih oseb (dvojno financiranje) in o tem takoj ne obvesti LAS GK,  

- operacija ne more izvesti ali je ne more izvesti pravočasno, 
- projekt ni bil ali ne more biti izveden pravočasno, 
- upravičenec LAS GK ne predloži zahtevanih poročil, dokazil ali zahtevanih informacij,  

- upravičenec spremeni operacijo brez odobrite LAS GK ali potrditve ARSKTRP, 

- upravičenec ali partnerji operacije ovirajo ali preprečujejo kontrolo ali revizijo operacije, 

- upravičenec ali partnerji dodeljeno sofinanciranje deloma ali v celoti uporabljeno za druge namene, kot je bilo določeno 
v vlogi na javni poziv ali v tej pogodbi, 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
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- upravičenec ali partnerji projekta pri izvajanju operacije kršijo nacionalne ali EU predpise kar zajema tudi predpise s 

področja konkurence, varovanje okolja in enakih možnosti ali 

- upravičenec ali partnerji operacije ne hrani dokumentacije o operacije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev CLLD. 

(2) Če LAS GK v celoti ali delno odstopiti od te pogodbe, upravičenec vrne LAS GK na podlagi te pogodbe vsa oziroma del 
prejetih sredstev CLLD, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja do dneva vračila. 

(3) LAS GK o odstopu od pogodbe avtonomno odloči, upoštevajoč naravo kršitve in njenih posledic in prispevek operacije k 

doseganju ciljev in ukrepov Strategije lokalnega razvoja. 

(4) Če pride do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani upravičenca, upravičenec in partnerji v projektu še dve leti od 
odstopa ne morejo kandidirati na javnih pozivih LAS GK. 

(5) Če pristojni nacionalni ali EU organi obvestijo LAS GK, da v prihodnje ne morejo zagotoviti sredstev CLLD za izvedbo 

operacije, LAS GK o tem takoj obvesti upravičenca ter odstopi od pogodbe brez posledic. 

 

11. člen 

(sankcije zaradi neizpolnjevanja obveznosti) 

Če upravičenec krši to pogodbo, lahko zanj nastanejo tudi dodatne sankcije po uredbi, ki določa izvajanje lokalnega razvoja in 
po drugih predpisih (npr. obveznost vračila dela ali vseh sredstev CLLD, izključitev iz sodelovanja na javnih pozivih LAS GK, itd.). 
 

 

12. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun upravičenca, predstavniku ali posredniku LAS GK, organa ali organizacije iz javnega 

sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
- pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je LAS GK, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku LAS GK, organa ali organizacije iz javnega sektorja, upravičencu 
ali njegovem predstavniku, zastopniku ali posredniku 

je nična.  
 

13. člen 

(mirno reševanje sporov) 

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali na miren način s pomočjo mediacije, če pa to ne bo 
mogoče, bo spore v zvezi s to pogodbo reševalo pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju. 
 

14. člen 

(končne določbe) 

(1) Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
(2) Če bi se izkazalo, da je katerakoli določba te pogodbe iz kakršnihkoli razlogov neveljavna, nična ali neizvršljiva, ostanejo 

vse ostale določbe še naprej v veljavi. 
(3) V imenu LAS to pogodbo izvaja vodilni partner LAS, ki je ob podpisu te pogodbe: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., 

Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj ali njegovi pooblaščenci. Kontaktna oseba in skrbnik pogodbe na strani LAS GK 

je __________________, kontaktna oseba in skrbnik pogodba na strani upravičenca je ___________________. 
(4) Vse spremembe pogodbe bodo urejene v pisni obliki z dodatki k tej pogodbi. 

(5) Ta pogodba je sklenjena v dveh, od katerih vsak stranka prejeme en izvod. 

 

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica,  
Franc Čebulj, podpredsednik 

 

 

Kraj: _____________________________________ 

Datum:____________________________________ 

 

 

Podpis: ____________________________________ 

 

 

Upravičenec:  
Registrirano ime/firma upravičenca, Ime in priimek 

zakonitega zastopnika upravičenca 

 

Kraj: _____________________________________ 

Datum:____________________________________ 

 

 

Žig in Podpis: ____________________________________ 

 

 


