
 

 

Priloga 8: Obvezni elementi pogodbe o sodelovanju pri naložbi 

 

(1) S pogodbo o sodelovanju iz osmega odstavka 6. člena te uredbe se opredeli: 

1. pogodbene stranke (ime in priimek, naziv KMG, KMG_MID, naslov KMG, identificiranost za 

DDV, davčna številka, matična številka, transakcijski račun); 

2. vodilnega partnerja in njegove naloge, pri čemer se upoštevata dvanajsti in trinajsti 

odstavek 6. člena te uredbe; 

3. namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba kolektivne naložbe in opredelitev naložbe; 

4. finančni prispevek vsake pogodbene stranke, izražen v deležu, pri čemer se upošteva 

enajsti odstavek 6. člena te uredbe; 

5. da ima vsak pogodbeni partner pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih 

stroškov naložbe glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek k naložbi; 

6. solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je 

predmet kolektivne naložbe; 

7. obveznosti pogodbenih partnerjev (vseh članov) v skladu s prvim odstavkom 27. člena te 

uredbe; 

8. način porazdelitve finančnih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev, ki imajo za 

posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, glede na njihov finančno 

ovrednoteni prispevek k naložbi; 

9. čas trajanja pogodbe v skladu z devetim odstavkom 6. člena te uredbe. 

 

(2) S pogodbo o sodelovanju iz tretjega odstavka 76. člena te uredbe se opredeli:  

1. pogodbene stranke (ime in priimek, naslov, identificiranost za DDV, davčna številka, 

transakcijski račun); 

2. vodilnega partnerja in njegove naloge, pri čemer se upoštevata sedmi in osmi odstavek 76. 

člena te uredbe; 

3. namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba kolektivne naložbe in opredelitev naložbe; 

4. finančni prispevek vsake pogodbene stranke, izražen v deležu, pri čemer se upošteva 

šesti odstavek 76. člena te uredbe; 

5. da ima vsak pogodbeni partner pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih 

stroškov naložbe glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek k naložbi; 

6. solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem premoženju, ki je predmet 

kolektivne naložbe; 

7. obveznosti pogodbenih partnerjev (vseh članov) v skladu z 81. členom te uredbe; 

8. način porazdelitve finančnih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev, ki imajo za 

posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, glede na njihov finančno 

ovrednoteni prispevek k naložbi; 

9. čas trajanja pogodbe v skladu s četrtim odstavkom 76. člena te uredbe. 

 

(3) S pogodbo o sodelovanju iz tretjega odstavka 84. člena te uredbe se opredeli:  

1. pogodbene stranke (ime in priimek, naslov, identificiranost za DDV, davčna številka, 

transakcijski račun); 

2. vodilnega partnerja in njegove naloge, pri čemer se upoštevata šesti in sedmi odstavek 84. 

člena te uredbe; 

3. namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba kolektivne naložbe in opredelitev naložbe; 

4. finančni prispevek vsake pogodbene stranke, izražen v deležu, pri čemer se upošteva 

peti odstavek 84. člena te uredbe; 

5. da ima vsak pogodbeni partner pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih 

stroškov naložbe glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek k naložbi; 

6. solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem premoženju, ki je predmet 

kolektivne naložbe; 

7. obveznosti pogodbenih partnerjev (vseh članov) v skladu z 88.a členom te uredbe; 



 

 

8. način porazdelitve finančnih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev, ki imajo za 

posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, glede na njihov finančno 

ovrednoteni prispevek k naložbi; 

9. čas trajanja pogodbe v skladu s četrtim odstavkom 84. člena te uredbe. 

 


