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Člana konzorcija: 
 

1. 

Nosilec projekta …………………………., davčna številka ……………….., matična številka ……………, 

ki  ga zastopa ………………..  (v nadaljevanju vodilni partner) 
 
in 
 

2. 

Partner v projektu:  …………….., davčna številka …………, matična številka ………………., ki jo 

zastopa …………….. (v nadaljevanju partner), 
 
na podlagi : 
- Uredbe CLLD; 
- odločbe MGRT o odobritvi LAS Drava, št. 331-34/2015-48;  
- JAVNEGA POZIVA za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 

DRAVA v okviru sredstev ESRR v naselju Selnica ob Dravi, Tematsko področje C) Varstvo okolja 
in ohranjanje narave Št….  ; 

 
skleneta naslednjo  
 

K O N Z O R C I J S K O   P O G O D B O   O   S O D E L O V A N J U   P R I    I Z V E D B I    
P R O J E K T A 

 
»………………………………………..« 

 
1. člen 

(predmet konzorcijskega sodelovanja) 
 
Partnerja s to pogodbo določita pravila postopkov za izvajanje del in medsebojna razmerja v 
partnerstvu, vzpostavljenim za izvedbo zgoraj navedenega projekta. Ta pogodba prav tako opredeljuje 
njune medsebojne odgovornosti glede  administrativnega in finančnega upravljanja projekta. 
 
Predmet konzorcijskega sodelovanja je izvedba skupnega projekta »………………………………….« , 
ki sta ga partnerja prijavila na Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR ……………….. Št. ………….. , ki ga je upravni 
odbor LAS Drava objavil dne ……………... 
 
Ta pogodba bo kot priloga postala sestavni del Pogodbe o sofinanciranju MGRT, ki jo bo vodilni 
partner projekta podpisal z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologiji (v nadaljevanju MGRT). 
 

2. člen 
(vodilni partner skupnega projekta) 

 
Konzorcijska partnerja soglašata, da je za vodilnega partnerja skupnega projekta po tej pogodbi  
imenovan partner: ……………………………. 

 
3. člen 

(pooblastilo vodilnemu partnerju) 
 
Pogodbena stranka- partner  podaja vodilnemu partnerju, ki je določen v 2. členu te pogodbe in 
njegovemu zakonitemu zastopniku oziroma odgovorni osebi, soglasje in pooblastilo, da bo vodilni 
partner v imenu vseh partnerjev  konzorcija z MGRT podpisal Pogodbo o sofinanciranju MGRT, v 
kateri bo imenovan za upravičenca. 
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Pogodbena stranka – partner tudi soglaša, da bo vodilni partner s statusom upravičenca pri izvajanju 
pogodbe zastopal vse konzorcijske partnerje ter MGRT odgovarjal za izvedbo projekta. 
 

4. člen 

(Trajanje konzorcijske pogodbe ) 
 
Ta pogodba velja od dne, ko jo podpišeta obe stranki in se začne uporabljati od dneva začetka 
veljavnosti Pogodbe o sofinanciranju med MGRT in vodilnim partnerjem. Veljavna ostane, dokler 
vodilni partner v celoti ne izpolni svojih obveznosti do MGRT, vključno z rokom za hranjenje 
dokumentov za namene finančnih kontrol. 
 
Kakor bo navedeno v Pogodbi o sofinanciranju MGRT, se morata oba partnerja zavezati, da bosta 
hranila vse dokumente in potrdila v zvezi s projektom in njegovim financiranjem na varen in urejen 
način za obdobje treh (petih) let, oziroma za čas, ki bo določen v Pogodbi o sofinanciranju MGRT, po 
zadnjem prejemu javne podpore. 
 
Ta pogodba prav tako ostane v veljavi, če obstajajo nerešeni spori med partnerjema pred izvensodnim 
ali sodnim organom. 
 
Kadar pogodbeni partner krši obveznosti iz te pogodbe, se lahko njegova udeležba v projektu 
predčasno preneha. O tem prenehanju se vodilni partner predhodno dogovoriti z MGRT in pri tem 
upoštevati pravila upravičenosti iz razpisa za izbor projektov. Vendar bo partner zavezan izvesti 
aktivnosti in plačati izdatke, ki so nastali v obdobju njegovega sodelovanja v projektu, do konca 
veljavnosti te pogodbe. 
 

5. člen 
(razdelitev aktivnosti  in stroški) 

 
Pogodbeni stranki bosta izvedle vse predvidene aktivnosti projekta in krili stroške za izvedbo svojih 
aktivnosti. Izvedbo aktivnosti projekta in finančne obveznosti so razdeljene na naslednji način: 
 

 Aktivnosti projekta  

 

Kratek opis 

aktivnosti 

Začetek 

aktivnosti 
Konec 

aktivnosti 

Nosilec 

aktivnosti 

 

Celotni 

stroški 

(brez DDV) 

aktivnost 1:      

Aktivnost 2      

Aktivnost 3      

 
 
Pogodbeni stranki izjavljata, da bosta kot upravičene stroške uveljavljali samo tiste stroške, ki bodo: 
 

- s projektom neposredno povezani in bodo potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji 
projekta; 

- bodo dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma 
za storitve, ki so bile izvedene; 

- bodo pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; 
- bodo nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti; 
- bodo temeljili na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; 
- bodo v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

S podpisom te pogodbe prevzameta konzorcijska partnerja obveznost, da bosta zagotovila sredstva, 

ki so potrebna za uspešno izvedbo in zaključek projekta ter s tem doseganje zastavljenih ciljev ter tudi 

uresničevanje gospodarne porabe evropskih sredstev. 
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6. člen 

(rok za izvedbo) 

 

Konzorcijska partnerja sta soglasna, da bo začetek izvajanja projekta  po oddaji vloge v odobritev 

na MGRT.  Kot začetek izvajanja se šteje kakršen koli prevzem obveznosti konzorcijskih partnerjev na 

račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala,  opreme, 

storitev ali del. 

 

Konzorcijska partnerja sta soglasna, da bo projekt izveden v eni fazi kot sledi: 

 

Načrtovan terminski plan projekta 

1. faza: 

Začetek izvajanja projekta Konec izvajanja projekta 

                    

Načrtovan terminski plan projekta 

2. faza: 

Začetek izvajanja projekta Konec izvajanja projekta 

                    

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

7. člen 
(finančne določbe in finančno upravljanje) 

 

Celotna vrednost projekta z DDV: ……………. EUR. 

Skupna priznana vrednost upravičenih stroškov projekta: ………………. EUR in sicer: 

• ……………………………………… kot nosilec projekta ……………. EUR  

• …………………………………….., kot partner               ……………. EUR. 

 

Javna podpora……………… EUR in sicer: 

• ………………………………… kot nosilec projekta …………….. EUR 

• …………………………………, kot partner ……………. EUR. 

 
Partnerja soglašata, da bo MGRT celotno vrednost javne podpore nakazalo na TRR vodilnega 
partnerja št. SI56 …………………….. pri …………………. 
 
Vodilni partner je odgovoren za administrativno in finančno upravljanje s sredstvi in za razdeljevanje 
sredstev med projektne partnerje v skladu z njihovimi potrjenimi izdatki za projektne dejavnosti, z 
bančnim nakazilom. Ne sme se uporabiti noben odbitek, zadržanje ali nadaljnje posebne dajatve 
 
Vodilni partner se obvezuje, da bo v roku 3 delovnih dni po prejemu javne podpore del podpore, ki 

pripada partnerju, t.j. predviden znesek …………………. EUR (oz. znesek, ki ga bo priznalo in 

dejansko nakazalo MGRT), prenakazal na TRR partnerja št. SI56 ………………, pri………… 

 
8. člen 

(obveznosti partnerjev) 
 
Obveznosti partnerjev za izvedbo projekta so: 

- partnerji so odgovorni za izvajanje določenih projektnih dejavnosti s ciljem doseganja neposrednih 

učinkov na način in v obsegu, kakor je navedeno v Pogodbi o sofinanciranju z MGRT; 

- partnerji so odgovorni za vse obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe med projektnimi partnerji in LAS 

Drava; 
- partnerji se zavezujejo, da bodo storili vse potrebno in vodilnemu partnerju omogočili izpolnjevanje 

njegovih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o sofinanciranju MGRT; 
- po tej pogodbi  so partnerji dolžni: 
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➢ imenovati kontaktno osebo za izvedbo tistih delov projekta, za katere so odgovorni, in jo 
pooblastiti, da jih zastopa; 

➢ zagotoviti izvedbo dela projekta, za katerega so odgovorni, v skladu s Pogodbo o 
sofinanciranju MGRT in aktivnostmi  projekta oziroma, kakor je dogovorjeno drugače; 

➢ zajamčiti dobro finančno upravljanje s sredstvi, vključno z ločenimi računovodskimi 
evidencami in sistemom za shranjevanje dokumentov; 

➢ zajamčiti, da so prikazani izdatki nastali za izvajanje projekta in ustrezajo dejavnostim, 
dogovorjenim med partnerji, da se zagotovi ujemanje med dejavnostmi in financiranim 
projektom; 

➢ zajamčiti pravočasno izvedbo projekta v skladu z aktivnostmi projekta in predvsem, da se 
dejansko dosežejo pričakovani neposredni učinki, rezultati in kazalniki; 

➢ takoj obvestiti vodilnega partnerja o dogodkih, ki bi lahko imeli za posledico začasno ali 
dokončno prenehanje projekta, ali o odstopanjih pri izvajanju projekta, vključno s 
spremembami njegovega dela projektnih aktivnosti; 

➢ spoštovati nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, še posebej pravila državnih pomoči; 
➢ zajamčiti sistematično in varno zbiranje vse dokumentacije v zvezi s svojim delom projektnih 

izdatkov in pošiljanje te dokumentacije vodilnemu partnerju, kakor tudi zajamčiti dostop do 
dokumentov vsem predstavnikom ustanov, pristojnih za kontrolo, in organom, pooblaščenim 
za spremljanje projekti; 

➢ zajamčiti pristojnim revizijskim organom EU, nacionalnim revizijskim organom in organom LAS 
Drava dostop do prostorov, kjer se je projekt izvajal in do svojega sedeža, da se omogočijo 
pregledi, potrebni v okviru izvajanja dejavnosti kontrole projekti; 

➢ obvestiti vodilnega partnerja o vseh spremembah svojih podatkov, vključno s podatki o banki; 
➢ odzvati se takoj na  zahteve MGRT ali LAS Drava, ki jih posreduje vodilni partner; 
➢ poročati v skladu z obstoječo zakonodajo in nacionalnimi smernicami, če dejavnosti 

projektnega partnerja vsebujejo elemente državne pomoči; 
➢ vsak partner mora vodilnemu partnerju na njegovo zahtevo brez omejitev omogočiti nadzor 

nad izvajanjem vseh aktivnosti ter doseženimi rezultati v okviru projekta “ 
……………………………………………………………………………………………………………«
, kar vključuje tudi oglede na samem kraju izvajanja aktivnosti in neomejen vpogled v 
pripadajočo dokumentacijo; 

➢ vsak partner je dolžan posredovati vodilnemu partnerju kopije vse zahtevane dokumentacije, 
ki se nanaša na izvajanje aktivnosti v okviru projekta “ 
……………………………………………………………………………………………………………« 
pri partnerju; 

➢ izvajati naloge in obveznosti, o katerih se podrobneje dogovori z vodilnim  partnerjem oziroma 
partnerji ter slediti določbam, ki izhajajo iz Pogodbe o sofinanciranju  MGRT, ki podrobneje 
ureja finančne in terminske obveznosti partnerjev. 
 

9. člen 
(obveznosti in pravice vodilnega partnerja) 

 
Obveznosti vodilnega partnerja: 
- da v imenu partnerjev konzorcija podpiše pogodbo z MGRT; 
- da bo kot upravičenec pri izvajanju pogodbe z MGRT zastopal vse konzorcijske partnerje in MGRT 
odgovarjal za izvedbo projekta; 
- da bo za potrebe izvedbe te pogodbe kot upravičenec sprejel na svoj TRR sredstva javne podpore 
za vse konzorcijske partnerje; 
- da bo del javne podpore, ki pripada posameznemu konzorcijskemu partnerju, prenakazal na 
partnerjev TRR v roku 3 delovnih dni po prejemu sredstev s strani MGRT; 
- vodilni partner je odgovoren za splošno koordinacijo, upravljanje in izvedbo projekta. Vodilni partner 
je glavni upravičenec nepovratnih sredstev ESRR ter upravlja s sredstvi v skladu s podrobnostmi iz te 
pogodbe.  
- vodilni partner prevzema odgovornosti do MGRT za celoten projekt, kakor je opredeljeno v Pogodbi 
o sofinanciranju MGRT; 
- po tej pogodbi je vodilni partner dolžan: 

➢ imenovati vodjo projekta, ki ima operativno odgovornost za izvedbo celotnega projekti; 
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➢ zajamčiti pravočasno izvajanje celotnega projekta v celotnem obdobju trajanja projekta v 
skladu z aktivnostmi po tej pogodbi; 

➢ obveščati projektne partnerje o napredku celotnega projekta, zlasti glede doseganja ciljev in 
rezultatov kot so določeni v Pogodbi o sofinanciranju MGRT ali dodatkih k njej; 

➢ obveščati projektne partnerje o spremembah pogojev, ki so osnova te pogodbe, ali o 
spremembah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta, dejavnost informiranja ali na izplačilo 
sredstev; 

➢ podpirati projektne partnerje pri izvajanju njihovih obveznosti z dajanjem pravilnih informacij, 
navedb in pojasnil glede postopkov, obrazcev ali drugih ustreznih dokumentov; 

➢ zajamčiti dobro finančno upravljanje sredstev, dodeljenih za izvedbo projekta, vključno z 
vzpostavitvijo sistema ločenih računovodskih evidenc in sistema hranjenja dokumentacije; 

➢ pripraviti in predložiti LAS Drava vmesno (fazno) in zaključno poročilo, zahtevke za povračilo 
in katere koli druge zahtevke; 

➢ dogovoriti se z vsemi projektnimi partnerji vnaprej o zahtevah, naslovljenih na LAS Drava in 
MGRT za spremembo Pogodbe o sofinanciranju MGRT; 

➢ zajamčiti, da je porazdelitev izdatkov projektnih partnerjev skladna s porazdelitvijo, predvideno 
v stroškovnem načrtu projekta in pravočasno zaprositi LAS Drava in MGRT za morebitno 
odobritev sprememb stroškovnega načrta; 

➢ zajamčiti sistematično zbiranje in varno hranjenje celotne dokumentacije v zvezi z izdatki in 
dejavnostmi projekta, kakor tudi zajamčiti dostop do zbirk podatkov in dokumentov vsem 
predstavnikom ustanov, pristojnih za kontrolo, kakor tudi organom, pooblaščenim za 
spremljanje projekta. Vse dokumente je treba hraniti za obdobje trajanja te pogodbe v njihovi 
izvirni obliki ali kot verodostojne kopije izvirnikov v običajni obliki. Vodilni partner mora prav 
tako zajamčiti, da projektni partnerji navedena pravila upoštevajo; 

➢ zajamčiti EU, pristojnim nacionalnim organom in organom LAS Drava dostop do prostora, kjer 
se izvaja projekt in do sedeža vseh projektnih partnerjev, da se lahko v okviru dejavnosti 
kontrole projekta izvedejo predvidene kontrole na kraju samem; 

➢ pravočasno obveščati partnerje o vsej pomembni korespondenci z LAS in MGRT; 
➢ takoj obvestiti partnerje o dogodkih, ki bi lahko imeli za posledico začasno ali dokončno 

prenehanje izvajanja projekta ali o drugih odstopanjih pri izvajanju projekti. 
 
 

10.  člen 

(Organizacijska struktura partnerstva) 
 
Da se zajamči učinkovito upravljanje projekta, se vzpostavi spremljevalni odbor projekta, sestavljen iz 
predstavnika LAS Drava, vodilnega partnerja in predstavnikov vsakega projektnega partnerja. Ta 
odbor bo odgovoren za spremljanje izvedbe projekta. Spremljevalni odbor se sestaja občasno na sklic 
vodilnega partnerja. Vse odločitve odbora se sprejemajo s soglasjem. 
 

11. člen 

(Odnosi s tretjimi osebami ) 
 
Kadar projektni partnerji podpišejo sporazume o sodelovanju ali pogodbe s tretjimi osebami (vključno s 
podizvajalci) za delno izvedbo njihovega dela projekta, ostanejo še naprej odgovorni vodilnemu 
partnerju za vse obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Katerekoli pogodbe ali sporazumi s tretjimi 
osebami se morajo skleniti brez kršenja EU, nacionalnih in regionalnih pravil o konkurenci in oddaji 
javnih naročil. Noben projektni partner nima pravice prenesti svojih pravic in obveznosti na tretje 
osebe. Partner mora obvestiti vodilnega partnerja o predmetu in osebi katerekoli pogodbe, sklenjene s 
tretjo osebo. 
 

12. člen 

(Informiranje, obveščanje javnosti in razširjanje rezultatov) 

 

Partnerja skupaj izvajata dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti v skladu s Pogodbo o 

sofinanciranju MGRT. Pravila informiranja in obveščanja javnosti, kakor jih opredeljujejo Navodila 

organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 

2014 – 2020  morata upoštevati oba partnerja. 
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Vsak projektni partner mora izpostaviti v odnosih z javnostmi, vključno s postopki javnega naročanja, 

da se projekt financira s finančno pomočjo iz sredstev ESRR v okviru Programa CLLD in LAS Drava. 

Rezultati projekta bodo na voljo katerikoli zainteresirani tretji strani in splošni javnosti. Projektna 

partnerja se zavezujeta, da bosta imela dejavno vlogo v vseh kampanjah, organiziranih zaradi 

koriščenja, razširjanja ali vrednotenja rezultatov projekta. 
 
Partnerja se dogovorita, da lahko vodilni partner posreduje MGRT naslednje informacije za objavo v 
kakršnikoli obliki, brez omejitev, kar zadeva varstvo podatkov, in na kakršnemkoli mediju ali preko 
njega, vključno z internetom: 
 

- ime vodilnega partnerja in njegovih partnerjev,  
- namen in neposredne učinke projekta,  
- dodeljeni znesek in delež skupnih upravičenih stroškov v okviru financiranja operacije,  
- geografsko lokacijo projekta,  
- informacijske in komunikacijske materiale, izdelane v okviru projekta,  
- katere koli druge informacije, o katerih se dogovori s partnerji.  

 
 

13. člen 

(Lastništvo – uporaba rezultatov) 

 

Projektna partnerja se zavezujeta, da bosta spoštovala veljavno zakonodajo o intelektualni lastnini in 

avtorskih pravicah v zvezi z rezultati, ki bi lahko bili pridobljeni med izvajanjem projekta. 

Če projektna partnerja formalno ne določita drugače, imata kot partnerja lastninsko pravico do 

rezultatov projekta, poročil in drugih dokumentov v zvezi s projektom, vključno s pravicami industrijske 

in intelektualne lastnine. 

Brez poseganja v predhodni odstavek podeljujeta projektna partnerja LAS Dravi in MGRT pravico, da 

prosto uporablja rezultate projekta, pod pogojem, da s tem ne krši zaveze glede zaupnosti ali 

obstoječih pravic industrijske in intelektualne lastnine. 

Projektna  partnerja se s to pogodbo dogovorita, da je lastnik naložbe, ki je predmet projekta “ 

……………………………………………………………………………………………………………………«, 

partner ……………………………...  

Partner se obvezuje, da bo opremo v svojih knjigah opredelil kot osnovno sredstvo. 

Partner se obvezuje, da opreme ne bo odtujil ali jo uporabljal v nasprotju s nameni, za katere je prejel 

javno podporo, pet let po izplačilu javne podpore. 

Če je kateri od partnerjev prejel javno podporo za nova delovna mesta, se obvezuje, da bo delovna 

mesta ohranil še tri leta po izplačilu javne podpore oziroma za čas, ki bo določen v Pogodbi o 

sofinanciranju MGRT. 

14. člen 

(Poročanje, spremljanje in vrednotenje) 
 
Vodilni partner je v celoti odgovoren za redno spremljanje projekta. 
 
Vodilni partner je odgovoren za predložitev vmesnih poročil – po fazah projekta in zaključnega poročila 
po zaključku vseh projektnih aktivnosti ter s tem povezanimi zahtevki. 
 
Projektni partner  se zavezuje, da bo vodilnemu partnerju predložil informacije, potrebne za sestavo 
vmesnih in zaključnih poročil in drugih posebnih dokumentov, ki jih zahteva LAS Drava in MGRT. 
Obdobja poročanja za celoten projekt in vlaganje zahtevkov so določena v Pogodbe o sofinanciranju 
MGRT.  
 
Vodilni partner mora projektnemu partnerju poslati kopije poročil in zahtevkov, ki jih je poslal LAS 
Drava in MGRT in ki se nanašajo na tega partnerja. 
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15. člen 

(Spremembe, umiki in spori) 
 
Vsaka sprememba te pogodbe mora biti dodana k pogodbi kot dodatek, ki ga podpišejo vse stranke. 
O spremembi se je treba predhodno dogovoriti z LAS Drava in MGRT. 
 
Partnerja se dogovorita, da se ne bosta umaknila iz projekta, razen če pride do neizogibnih razlogov 
za tako dejanje. Če bi se kaj takega kljub vsemu zgodilo, bosta storila vse, da bi nadomestila  
prispevek partnerja, ki se je moral umakniti, bodisi tako, da bosta prevzela njegove naloge, ali pa 
bosta za partnerstvo pridobila enega ali več novih partnerjev. Partner, ki se umika iz projekta, bo do 
prenehanja veljavnosti te pogodbe zavezan za dejavnosti in izdatke, ki so nastali v obdobju njegovega 
sodelovanja v projektu. 
 
Pogodbena partnerja se zavezujeta, da bosta morebitne spore in nesporazume, ki bi nastali v zvezi z 
izvajanjem te pogodbe, reševala sporazumno. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje spora pristojno 
sodišče v Mariboru. 
 

16. člen 

(Vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov) 
 
V primeru neupravičeno prejetih sredstev ESRR,  bodisi zaradi kršitve katere od obveznosti ali zaradi 
razglasitve neupravičenosti po opravljeni finančni kontroli s strani pooblaščenega organa, ali v primeru 
popolne ali delne neizpolnitve obveznosti oziroma v primeru vsebinskih napak pri izvedbi projektnih 
aktivnosti, se vsak sopodpisnik te pogodbe zavezuje, da bo neupravičeno pridobljena sredstva 
vodilnemu partnerju vrnil v 30 dneh po obvestilu. 
 
Vodilni partner ima pravico prekiniti to pogodbo, če LAS Drava ali MGRT uveljavi pravico do prekinitve 
Pogodbe med LAS in prijavitelji projekti ali Pogodbe o sofinanciranju ESRR. Partnerji morajo povrniti 
sredstva na način, ki je določen v zahtevku vodilnega partnerja. 
 

17. člen 
(končna določba) 

 

Ta pogodba je sestavljena v toliko izvodih, da vsak od partnerjev  prejme en izvoda. 
V primeru razlik med Pogodbo o sofinanciranju MGRT in to pogodbo, se uporabi pogodba o 
sofinanciranju MGRT. 
 
 
 
Vodilni partner: 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika:  
Organizacija:  
Kraj in datum:  
Podpis in žig: 
 
 
 

 

Partner : 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika:  
Organizacija:  
Kraj in datum:  
Podpis in žig: 
 
 

 

 


