POGODBA O SKUPNEM NASTOPU IN KUPOPRODAJI DELNIC HRANILNICE IN POSOJILNICE
VIPAVA z oznako HRVG v lasti KMETIJSKE ZADRUGE VIPAVA.
SKLENJENA MED:
1. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ki jo zastopa župan mag. Ivan Princes
(kot prodajalec)
in
1. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa župan Marjan
Poljšak
2. Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, ki jo zastopa župan Aleš Bucik
3. MD Trade Vipava d.o.o., Goriška cesta 4 c, 5271 Vipava, ki jo zastopata direktor Miloš
Lavrenčič in direktor Karol Trošt
4. MINES IB d.o.o. Kobarid, Gregorčičeva ulica 6, 5222 Kobarid, ki jo zastopa direktor Edo
Marijan Koren
5. Kurivo Gorica d.d. Nova Gorica, Grčna 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa predsednica
uprave mag. Polonca Črnigoj
6. FAMA d.o.o. Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava, ki jo zastopa direktor Aleksander
Lemut
7. RE-BO d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška 2 a, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa prokurist Oskar
Birsa
9. KODA d.o.o. Ajdovščina, Kidričeva 35, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa prokurist Peter
Velikonja
11. Vasja Lozar, Dobravlje 5 c, 5263 Dobravlje
12. CRONO d.o.o. Ajdovščina, Lavričeva cesta 43 a, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa direktor
Tilen Kodelja
13. VERAI d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška 4 c, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa direktor Branko
Bevk
14. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE Ljubljana, ki so zastopa predsednica uprave Sonja Anadolli
16. SEMENIČ TRANSPORT d.o.o., Podnanos 1, ki ga zastopa Bogdan Semenič,
17. ENOOP d.o.o., Goriška cesta 23, 5271 Vipava, ki jo zastopa Jožef Bovcon

18. KAR IMPEX d.o.o., Goriška cesta 3, 5271 Vipava, ki jo zastopa direktor Karlo Krečič

19. GO-LES d.o.o., Trg Pavla Rušta 2, 5271 Vipava, ki jo zastopa direktor Peter Rehar
20. Miloš Lavrenčič, Podraga 70, 5272 Podnanos
21. Karol Trošt, Slap 3 e, 5271 Vipava
22. Martin Krapež, Vrhpolje 95, 5271 Vipava
23. Zoran Žgur, Orehovica 9, 5272 Podnanos
24. Ivan Žgur, Bevkova 8, 5271 Vipava
25.Radovan Jejčič, Vogrsko 50, 5293 Volčja Draga
26.Benedikt Kobal, Budanje 30, 5271 Vipava
27. Ivan Fabčič, Orehovica 2 a, 5272 Podnanos
28. Trsnica Vrhpolje z.o.o., Vrhpolje 38 a, 5271 Vipava, ki jo zastopa direktor Jože Žgur
29. Božo Fajdiga, Goče 4a, 5271 Vipava
30. Karol Zgonik, Skrilje 51, 5263 Dobravlje
31. Janez Valič, Gradišče 12, 5270 Ajdovščina
32.Incom d.o.o., Tovarniška 6a, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa direktor Andrej Slokar
33. Felcom d.o.o., Vrhpolje 1 d, 5271 Vipava, ki ga zastopa direktor Ivan Pregelj
34. Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa župan Andrej Maffi
35. Agraria d.o.o., Dornberk, kolodvorska 17 a, 5294 Dornberk, ki jo zastopa direktor
Radivoj Doplihar
36. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa
direktorica Eva Kompara
37. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
uprave Matjaž Rakovec
38. Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa
Župan Matej Arčon
40. ENERSOL SPV 1 d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor David
Vidrih

41. Andrej Babnik, Strma pot 13, 3230 Portorož

NAMEN SKUPNEGA NASTOPA
1. člen
Podpisniki s to pogodbo soglašajo, da bodo glede na zahtevne razpisne pogoje prodajalca
KZV oddali ponudbo za nakup 301.883 imenskih navadnih kosovnih delnic HRANILNICE IN
POSOJILNICE VIPAVA d.d. Glavni trg 15, 5 271 Vipava(z oznako HRVG), ki predstavljajo 55,97
% delež v osnovnem kapitalu Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. ( v nadaljevanju HV) tako
da bo Občina Vipava podala ponudbo kot edini kupec, ostali podpisniki pa se obvezujejo da
bodo nato od občine Vipava odkupili spodaj navedene deleže ter združili prizadevanja in
svoja sredstva, opredeljena spodaj, z namenom nakupa delnic.
VLOŽKI
2. člen
(1) Kupci se zavezujejo od občine Vipava odkupiti v primeru uspeha le te na dražbi naslednje
deleže, od celotne dogovorjene kupnine za delnice HV v nadaljevanju:
Občina Vipava zadrži del kupljenega deleža:
– Delež:
– Orientacijska vrednost 250.000,00 EUR
Ostali kupci pa se zavežejo od Občine Vipava odkupiti naslednje deleže:
Obstoječi mali delničarji se zavezujemo odkupiti delnice HRVG, in sicer najmanj v
sorazmernem deležu.

Kupec ENERSOL SPV 1 d.o.o.
– Delež:
– Orientacijska vrednost 50.000,00 EUR
Kupec Andrej Babnik
_ Delež:
- Orientacijska vrednost: 20.000,00 EUR
Kupec DEŽELNA BANKA SLOVENIJE Ljubljana
– Delež:
– Orientacijska vrednost 250.000,00 EUR
Kupec ; MD Trade Vipava d.o.o.:
– Delež:

– Orientacijska vrednost 250.000,00 EUR
Kupec ; Kurivo Gorica d.d. Nova Gorica
Delež:
– Orientacijska vrednost 200.000,00 EUR
Kupec ; OBČINA AJDOVŠČINA
– Delež:
– Orientacijska vrednost 200.000,00 EUR
Kupec ; FAMA d.o.o. Vipava
– Delež:
– Orientacijska vrednost 150.000,00 EUR
Kupec ; KODA d.o.o. Ajdovščina
– Delež:
– Orientacijska vrednost 150.000,00 EUR
Kupec ; RE-BO d.o.o. Ajdovščina
– Delež:
– Orientacijska vrednost 50.000,00 EUR
Kupec ;Občina Renče-Vogrsko
– Delež:
– Orientacijska vrednost 25.000,00 EUR
Kupec ;Vasja LOZAR, Dobravlje 5 c, Dobravlje
– Delež:
– Orientacijska vrednost 25.000,00 EUR
Kupec ; CRONO d.o.o. Ajdovščina
- Delež:
– Orientacijska vrednost 25.000,00 EUR
Kupec ; SEMENIČ TRANSPORT d.o.o. Podnanos
- Delež:
– Orientacijska vrednost 20.000,00 EUR

Kupec ; VERAI d.o.o. Ajdovščina
Delež:
– Orientacijska vrednost 12.500,00 EUR
Kupec: ENOOP d.o.o., Vipava
Delež:
- Orientacijska vrednost: 25.000,00 EUR
(2) Upravni odbor lahko vpokliče dodatne vložke, če bo to potrebno zaradi dviga ponudbene
vrednosti glede na potek pogajanj s prodajalcem delnic HV. Pogodbeniki so zavezani te
vložke prispevati skladno s zgoraj opredeljenimi deleži.

(3) Šteje se, da kupec, ki nasprotuje dodatnim vložkom, za katere se odloči Upravni odbor ali
jih ne vplača, krši svoje obveznosti in je lahko izključen iz SKUPNEGA NASTOPA.
ODGOVORNOST ZA VLOŽKE
3. člen
(1)
(2)
(3)

Pogodbenik za koordinatorja skupnega nastopa določijo in neposrednega kupca izberejo
Občino Vipava: v nadaljevanju (koordinator skupnega nastopa)
Koordinator v svojem imenu in za račun Pogodbenikov po tej pogodbi vloži ponudbo za
nakup delnic in izvaja vse aktivnosti na podlagi sklepov skupščine in upravnega odbora.
Pogodbeniki poleg vrednosti svojega deleža nakažejo tudi sredstva za pokrivanje stroškov
koordinatorja in sicer v višini 1,5 % od vrednosti nakupa deleža.

(4)

Pogodbenik jamči:
– da ima lastna ali kreditna sredstva ter da lahko z sredstvi v višini zgoraj navedenih
vložkov prosto razpolaga;
– da imajo zgoraj navedeni vložki opisane lastnosti;
– in da se lahko zgoraj navedeni vložki uporabijo za predviden namen in za čas do
izvedbe nakupa, vendar največ 6 mesecev od podpisa te pogodbe.

(5)

Pogodbenik bo koordinatorju SKUPNEGA NASTOPA povrnil vso izgubo in škodo, nastalo
kot posledica, napak v vložkih in omejitev, ki bi bili v nasprotju z jamstvi posameznega
Pogodbenika. Koordinator SKUPNEGA NASTOPA bo povrnil škodo v zvezi z zahtevki
drugih Pogodbenikov, če bi uporabil vložke v nasprotju z jamstvi iz te pogodbe .

TEHNIČNE IN POSLOVNE ZAVEZE
4. člen

(1)

(2)

Pogodbeniki se zavezujejo :
v roku 10 dni po podpisu pogodbe o nakupu delnic v primeru izbora v ožji krog in-ali
uspeha na dražbi nakazati delež varščine na TR, ki bo določen v sporazumu s prodajalcem
KZV. Prav tako se Pogodbeniki zavezujejo v roku in na TR, ki bo določen v pogodbi o
nakupu delnic oz. po sklepu skupščine nakazati preostanek sredstev do polnega v tej
pogodb navedenega deleža.
Varovati vse podatke informacije in sklepe v zvezi z nakupom delnic kot poslovno
skrivnost.

3

Izvrševati tehnične in poslovne zaveze iz te pogodbe, sklepe skupščine in pogodbene
obveze iz pogodbe o nakupu delnic če bo ponudba za nakup uspešna in sicer glede
na vložke, opredeljene zgoraj. Takšne tehnične in poslovne zaveze bodo Pogodbeniki
izvršili brezplačno. Pogodbenik bo tehnične in poslovne zaveze izvršil s primerno
skrbnostjo.

4 Če Pogodbenik ne izpolni tehničnih ali poslovnih zavez, se šteje, da krši svoje
obveznosti in je lahko izključen iz SKUPNEGA NASTOPA

UPRAVLJANJE
5. člen

Aktivnosti skupnega nastop bosta upravljala:
–
–

Skupščina Pogodbenikov in
Upravni odbor.

SKUPŠČINA POGODBENIKOV
6. člen

(1)

Skupščina Pogodbenikov je glavni organ skupnega nastopa in jo sestavljajo vsi podpisniki
te pogodbe.

(2)

Skupščina Pogodbenikov ima pristojnost za odločanje v naslednjih zadevah:
– sprememba namena ali ciljev te pogodbe,
– opredelitev strategije in skupnih ciljev,
– imenovanje in odpoklic upravnega odbora,
– odobritev višine kupnine za celoten paket delnic,

sprejem novih Pogodbenikov, zamenjava Pogodbenikov, izključitev Pogodbenikov,
odložitev Pogodbenikovega izstopa,
– pridobitev deleža v drugih družbah ali pridobitev sredstev v skupni lastni ,
– nova zavezništva in o
– prenehanje skupnega nastopanja.
–

(3)

Skupščino Pogodbenikov lahko skliče vsak Pogodbenik tako, da obvestilo o tem ostalim
Pogodbenikom pošlje vsaj dva tedna pred skupščino. Obvestilo mora vsebovati dnevni
red skupščine s predlogi sklepov, o katerimi se bo na skupščini glasovalo. Vsak
Pogodbenik lahko doda nove točke dnevnega reda tako, da o tem obvesti ostale
Pogodbenike.

(4)

Skupščina Pogodbenikov veljavno sklepa, če je prisotnih ali zastopanih najmanj 75 %
vloženega kapitala v nakup delnic.

(5)

Glasovalne pravice so sorazmerne deležu posameznega Pogodbenika.

(6)

Pogodbenika na skupščini lahko zastopa drug Pogodbenik ali tretja oseba, če predloži
pisno pooblastilo.

(7)

Vse odločitve, ki pomenijo spremembo namena skupnega nastopa, pogodbenih pravic ali
dolžnosti Pogodbenikov morajo biti sprejete soglasno, razen če je s to pogodbo določeno
drugače. Druge odločitve se sprejemajo z večino vseh glasov.
UPRAVNI ODBOR IN ZASTOPANJE
7. člen

(1)

Skupno nastopanje
upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov
Pogodbenikov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za obdobje enega leta. Lahko
so ponovno imenovani.
Upravni odbor šteje 5 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

(2)

Upravni odbor vodi posle in aktivnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje in pridobitev
lastništva, razen če o tem odloča skupščina kot navedeno zgoraj .

(3)

Posli in aktivnosti, potrebne za delovanje in skupni nastop, vključujejo:
– predstavljanje in zastopanje podpisnikov te pogodbe,
– izdajanje računov in zbiranje vplačil,
– evidence in računovodstvo,
– mnenjske raziskave in komuniciranje z javnostmi in prodajalcem,
– koordinacija vseh aktivnosti v zvezi s to pogodbo.

(4)

Osebo, ki ji je zaupano upravljanje lahko skupščin Pogodbenikov odpokliče kadarkoli in iz
kakršnega koli razloga.

(5)

Upravni odbor se sestaja glede na potrebe, ali na zahtevo Pogodbenika ali enega od
članov upravnega odbora.

(6)

Upravni odbor lahko veljavno odloča le če so prisotni ali zastopani vsi člani. Odločitve se
sprejemajo z večino vseh glasov.

(7)

Nasproti tretjim osebam nastopa predsednik ali član upravnega odbora, ki ga pooblasti
predsednik.

VODENJE EVIDENC IN POSLOVNIH KNJIG
8. člen

(1)

Koordinator skupnega nastopa vodi evidence in poslovne knjige skladno z zakoni in
predpisi kraja, kjer se vodijo posli.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
9. člen

(1)

Skupna lastnina. Pravice intelektualne lastnine in druge pravice, ki jih je po datumu te
pogodbe razvil, ustvaril ali pridobil eden ali več Pogodbenikov v okviru aktivnosti
skupnega nastopa ali za namen skupnega nastopa so skupna lastnina vseh Pogodbenikov.

ODGOVORNOST
10. člen

(1)

Pogodbeniki so solidarno odgovorni nasproti tretjim osebah za vse dolgove, zaveze in
druge obveznosti SKUPNEGA NASTOPA.

(2)

V razmerju med Pogodbeniki pa je vsak Pogodbenik odgovoren sorazmerno s svojim
deležem, razen če je s to pogodbo določeno drugače.

KRŠITEV OBVEZNOSTI

11. člen

(1)

Pogodbenika, ki svojih obveznosti po tej pogodbi ne izpolnjuje, lahko upravni odbor o
tem obvesti in ga povabi, da kršitve odpravi v razumnem roku, ki ga določi upravni odbor.
Če Pogodbenik kršitve v tako določenem roku ne odpravi, se ga lahko izključi skladno s
spodnjimi določbami.

(2)

V vsakem primeru pa je Pogodbenik, ki krši obveznosti po tej pogodbi, drugim
Pogodbenikem odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica kršitve obveznosti.

STROŠKI IN DELEŽ V DOBIČKU ALI IZGUBI
12. člen

(1)

Pogodbeniki so pri stroških, dobički in izgubi udeleženi sorazmerno s svojimi deleži iz te
pogodbe.

(2)

Razen če drugače odloči skupščina Pogodbenikov, se stroški koordinatorju in delež v
dobičku izplača v 30 (tridesetih) dneh po uspehu ali neuspehu nakupa delnic, vendar
najkasneje v roku šestih mesecev po koncu Poslovnega leta.

(3)

Delež v izgubi SKUPNEGA NASTOPA se poravna skladno z določili o dodatnih vložkih, kar
pomeni, da lahko upravni odbor kadarkoli vpokliče dodatne vložke za pokritje nastale
izgube.
PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI
13. člen

(1)

Vsak Pogodbenik ima pravico, da se seznani s poslovnimi aktivnostmi koordinatorja
SKUPNEGA NASTOPA.

(2)

Natančneje, vsak Pogodbenik ima pravico do vpogleda v zapisnik skupščine
Pogodbenikov in v zapisnik sej upravnega odbora ter druge dokumente v zvezi s
ponudbo in morebitnim nakupom deležev in lahko zahteva njihov prepis.

(3)

Pogodbenik lahko zahteva tudi vpogled v računovodske listine in dokumentacijo
SKUPNEGA NASTOPA, vključno v pravne dokumente, ki ustvarjajo pravice in obveznosti iz
SKUPNEGA NASTOPA. Upravni odbor lahko ta vpogled omogoči tako, da se onemogoči
motenje rednega poslovanja in aktivnosti SKUPNEGA NASTOPA.

NOVI POGODBENIKI
14. člen

(1)

Vključitev novega Pogodbenika je mogoča le ob brezpogojnem pisnem soglasju novega
Pogodbenika, da sprejema vse pogoje veljavne pogodbe o skupnem vlaganju in sogasju
upravnega odbora.

(2)

Razen če je v pogodbi o vključitvi določeno drugače, novi partner vstopi v vse obstoječe
pravice in obveznosti Pogodbenikov glede SKUPNEGA NASTOPA.

IZKLJUČITOV POGODBENIKA
15. člen

(1)

(2)

(3)

Razlogi.
Za izključitev Pogodbenika iz SKUPNEGA NASTOPA je potrebna soglasna odločitev drugih
Pogodbenikov. Odločitev o izključitvi se lahko sprejme le v naslednjih primerih:
– če Pogodbenik ne odpravi kršitve obveznosti v določenem roku;
Glasovanje na skupščini Pogodbenikov.
Pogodbenik, o izključitvi katerega se glasuje, ima pravico biti prisoten na skupščini in
lahko predstavi svoje stališče, vendar nima pravice glasovati o izključitvi.

Nadaljevanje SKUPNEGA NASTOPA. Ko je Pogodbenik izključen, ostali Pogodbeniki
nadaljujejo z aktivnostmi na način, kot se določi na skupščini Pogodbenikov.
IZSTOP POGODBENIKA
16. člen

(1)

Obvestilo. Pogodbenik lahko izstopi iz SKUPNEGA NASTOPA z izročitvijo pisnega obvestila
drugih Pogodbenikom le ob pridobitvi novega Pogodbenika v enakem deležu kot ga ima
sam po tej pogodbi.

(2)

Nadaljevanje SKUPNEGA NASTOPA. Ko je Pogodbeniku dovoljen izstop ostali
Pogodbeniki nadaljujejo z aktivnostmi na način, kot se določi na skupščini Pogodbenikov.

ZNESEK ZARADI POGODBENIKA, KI ZAPUŠČA SKUPNEGA NASTOPA

17. člen

Pogodbenik, ki zapusti SKUPNI NASTOP, je upravičen do deleža vrednosti SKUPNEGA
NASTOPA, ki je sorazmeren njegovemu deležu. Ta znesek bo Pogodbeniku izplačan v roku
šestih mesecev po tem, ko izključitev ali izstop začne veljati.

ODGOVORNOST POGODBENIKA, KI ZAPUŠČA SKUPNI NASTOP
18. člen

Pogodbenik, ki izstopi ali je izključen iz zaveze SKUPNEGA NASTOPA ostane odgovoren za
neodkrite dolgove, ki so nastali v času, ko je bil Pogodbenik, še dve letu po začetku
veljavnosti izključitve ali izstopa.

PRENEHANJE POGODBENIKA
19. člen

Pravni nasledniki. V primeru prenehanja Pogodbenika lahko drugi Pogodbeniki soglasno
odločijo, da se SKUPNI NASTOP nadaljuje s pravnimi nasledniki, ki nadaljevanje želijo in ki
brezpogojno pisno soglašajo z vsemi pogoji veljavne pogodbe o skupnem vlaganju.
SPREMEMBA V NADZORU NAD POGODBENIKEM
20. člen

Pogodbenik, ki je pravna oseba, mora druge Pogodbenike in upravni odbor nemudoma
obvestiti o vsaki pomembnejši spremembi v njegovem nadzoru ali lastništvu.

PRENEHANJE
21. člen

(1)

Razlogi. Zaveza SKUPNEGA NASTOPA preneha:
– ko je dosežen njegov namen;
– če tako soglasno odločijo Pogodbeniki;
– s potekom časa, za katerega je bil vzpostavljen oz. ustanovljen.

(2)

Likvidacija. Ob prenehanju se izvede likvidacija SKUPNEGA NASTOPA. S tem namenom
bodo Pogodbeniki izvedli naslednje korake:
– prekinitev vseh pravnih razmerij SKUPNEGA NASTOPA s tretjimi osebami;
– vračilo morebitnih že vplačanih sredstev v za nakup deležev ;
– poravnava dolgov SKUPNEGA NASTOPA.

(3)

Presežek. Presežek se ob koncu likvidacije razdeli med Pogodbenike sorazmerno z
njihovimi deleži.

(4)

Dolgovi. Če po likvidaciji ostanejo dolgovi, jih Pogodbeniki krijejo sorazmerno s svojimi
deleži.
KONKURENČNA KLAVZULA

(1)

(2)

22. člen
Skrb za interese SKUPNEGA NASTOPA. Vsak Pogodbenik se zavezuje, da bo po svojih
najboljših močeh skrbel za uspeh skupnega nastopa in ščitil interese in zasledoval cilje
SKUPNEGA NASTOPA.

Prepoved konkurence. Vsak partner se zavezuje vzdržati kakršnihkoli aktivnosti, ki bi
pomenile konkurenco SKUPNEMU NASTOPU ali katerekoli aktivnosti, ki bi bile drugače v
nasprotju z interesi in cilji SKUPNEGA NASTOPA.

MERODAJNO PRAVO
23. člen

Ta pogodba se presoja skladno z zakoni Republike Slovenije.

REŠEVANJE SPOROV
24. člen

(1)

Pogodbeniki si bodo prizadevali vse spore v zvezi s to pogodbo ali v zvezi z delovanjem v
SKUPNEM NASTOPU rešiti na miren način.

(2)

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz
njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, bo dokončno rešil senat treh arbitrov ali
arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

(3)

Kraj arbitraže bo Ajdovščina.

RAZNO
25. člen

(1)

Če se ugotovi, da je katera določba te pogodbe nična, ostanejo ostale določbe v veljavi in
še naprej zavezujejo Pogodbenike, razen če se da iz okoliščin sklepati, da v odsotnosti
določb, ki so nične, Pogodbeniki pogodbe ne bi sklenili.

(2)

Prenos. Pravic in obveznosti Pogodbenikov po tej pogodbi se ne sme prenesti brez
predhodnega pisnega soglasja vseh Pogodbenikov.

(3)

Poslovna skrivnost. Pogodbeniki bodo varovali kot zaupno vse poslovne in tehnične
informacije povezane in pridobljene v času njihovega delovanja v okviru SKUPNEGA
NASTOPA. Ta obveznost je časovno neomejena in velja tudi po tem, ko Pogodbenik
zapusti aktivnosti SKUPNEGA NASTOPA ali ko SKUPNI NASTOP preneha.

(4)

Spremembe in dopolnitve. Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim
aneksom, ki ga podpišejo vsi Pogodbeniki ali s soglasno odločitvijo na skupščini
Pogodbenikov.

(5)

Začetek veljavnosti. Ta pogodba začne veljati, ko jo podpiše toliko pogodbenih strank, da
znesek zadošča za plačilo kupnine.

(6)

Izvodi. Ta pogodba je podpisana v 17 izvodih.

Pogodbeniki:

