VI. VZOREC POGODBE
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič
Davčna številka: SI 58045473
Matična številka: 5523362
(v nadaljevanju: Slovenski podjetniški sklad),
in
MSP (Naziv, naslov, poštna številka, pošta) ______, kot podjetje, ki ga zastopa ________ (Ime in
priimek
zakonitega
zastopnika,
funkcija)
(v
nadaljevanju:
podjetje),
kohezijska
regija:________________
davčna številka: ________ (SI se navede v primeru, da je podjetje zavezanec za DDV),
matična številka: _________,
transakcijski račun: IBAN SI56 __________ odprt pri ________
sklepata
POGODBO št………….
o sofinanciranju projekta »COVID19 za nakup zaščitne opreme«
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
-

-

-

da je Sklad oseba javnega prava, ki je na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 - popr., 15/17, 69/17 in 67/18) dolžan
opravljati predpisane naloge v okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij,
je Slovenski podjetniški sklad dne 3.7.2020 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št.
93/2020 objavil javni poziv na podlagi Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo za leto 2020, ki ga je Vlada RS sprejela dne 17.12.2019, sklep Vlade RS
št. 47602-31/2019/4,
se je podjetje ….………….. prijavilo na Javni poziv »COVID19 za nakup zaščitne opreme« (v
nadaljevanju: javni poziv),
je podjetje izbrano za sofinanciranje na podlagi vloge na javni poziv z dne ………, ki je sestavni del
te pogodbe,
da predstavljajo sredstva, dodeljena podjetju v skladu s to pogodbo, sredstva evropske kohezijske
politike, ki se podjetju na podlagi te pogodbe izplačajo kot sredstva iz proračuna Evropske unije in
proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba),
da področje izvajanja evropske kohezijske politike sodi na področje javnih financ ter je v celoti
urejeno s predpisi, sprejetimi na ravni Evropske unije, in nacionalnimi predpisi, ki so za pogodbeni
stranki zavezujoči,
da je namen sofinanciranja projektov iz sredstev evropske kohezijske politike izključno
sofinanciranje tistih upravičenih stroškov in izdatkov izbranih projektov ali njihovih delov, ki niso
obremenjene s kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe,
da je podjetje seznanjeno, da gre za pogodbo, ki je v določenem delu pod javnopravnim režimom,
torej pod ureditvijo, drugačno od splošnih pravil pogodbenega prava,
da Slovenski podjetniški sklad v pogodbi ne nastopa samo kot pogodbena stranka, temveč tudi kot
nosilec javnega interesa za spodbujanje naložb za rast in delovna mesta ter zmanjševanje razvojnih

-

-

razlik do razvitih regij Evropske unije ter med kohezijskima regijama in razvojnimi regijami v
Republiki Sloveniji. Pri uresničevanju tega interesa ima nekatera pooblastila, s katerimi lahko posega
v določbe te pogodbe zlasti v delih, ki se nanašajo na pristojnosti Sklada in organa upravljanja v
zvezi z nadzorom nad porabo sredstev in pooblastilom za ta nadzor,
da je podjetje seznanjeno z obveznostmi in pristojnostmi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: RS) glede deljenega upravljanja med RS in Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu:
Komisija oziroma EK) za sredstva Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter da Komisija in
RS uporabljata načelo dobrega finančnega poslovanja v skladu s 33. členom Uredbe (EU, Euratom)
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se
uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,
da zadržanje izplačil sredstev, finančni popravki in vračilo že izplačanih sredstev za podjetje ne
pomenijo nastanka težko nadomestljive škode,
da podjetje pri izvajanju projekta, ki se sofinancira na podlagi te pogodbe, nastopa samostojno,
brez partnerjev.
II.

PREDMET POGODBE
2. člen

Predmet pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov projekta za nakup zaščitne opreme (v
nadaljevanju: projekt), v obliki pavšalnega zneska, kot nepovratnih sredstev podjetju pod pogoji in
zavezami v nadaljevanju. Podrobna vsebina predmeta te pogodbe je opredeljena v prijavnem listu za
projekt, ki je sestavni del te pogodbe kot Priloga 1.
Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede
sofinanciranja in izvajanja projekta iz prvega odstavka tega člena. Sredstva sofinanciranja se dodeljujejo
na podlagi in pod pogoji tega javnega poziva in so dogovorjeni s to pogodbo, kar je podjetju znano in
s podpisom te pogodbe prevzema dogovorjene pravice in obveznosti. Kršitev pogojev iz javnega poziva
predstavlja bistveno kršitev pogodbe.
Pri izvajanju projekta mora podjetje upoštevati vse pravne podlage iz točke 1 Javnega poziva COVID19
za nakup zaščitne opreme ter druge veljavne nacionalne in EU predpise. Neupravičeni stroški in stroški,
ki so nastali s kršitvijo nacionalnih in EU predpisov ali te pogodbe niso predmet sofinanciranja po tej
pogodbi.
III.

POGODBENA VREDNOST
3. člen

Slovenski podjetniški sklad podjetju dodeljuje sredstva sofinanciranja (pavšalni znesek) za sofinanciranje
projekta v višini največ do _ ______ EU in sicer za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija v razmerju
EU/SLO 75%/25% / Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija v razmerju EU/SLO 70%/30% (se prilagodi
glede na programsko območje izvajanja projekta).
Sredstva sofinanciranja predstavljajo državno pomoč po shemi de minimis, ki je navedena v 8. členu te
pogodbe.
Projekt delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
4. člen
Podatki o projektu so opredeljeni v prijavnem listu, ki predstavlja prilogo 1 te pogodbe in je njen sestavni
del.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 12. 3. 2020 in se zaključi z 31.10.2020, kar podjetje
jamči s potrdilom (Obrazec št. 1 k vlogi).
Če se je projekt začela izvajati pred predložitvijo vloge za projekt, Slovenski podjetniški sklad pred
odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja projekta z relevantno
zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
V primeru odkritja kršitev Slovenski podjetniški sklad določi rok za odpravo kršitve, v primeru neodprave
kršitve pa lahko od te pogodbe odstopi s pisno izjavo.
IV.

OBVEZNOSTI PODJETJA
5. člen

Podjetje se zavezuje, da je izvedba projekta, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi pravilna,
zakonita, gospodarna in učinkovita, sicer gre za bistveno kršitev pogodbe.
Podjetje je bilo na dan oddaje vloge dolžan Slovenskemu podjetniškemu skladu predložiti v celoti
izpolnjen elektronsko podpisan prijavni list, ustrezno izpolnjeno in podpisano potrdilo (Obrazec št. 1 k
vlogi ter pripadajoče račune, ki izkazujejo nakup zaščitnih sredstev.
6. člen
Dodeljena sredstva so namenska in jih sme podjetje uporabljati izključno v skladu s pogoji, navedenimi
v javnem pozivu, pozivni dokumentaciji in v tej pogodbi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev (npr. uporaba za neupravičene stroške, izvajanje neupravičenih aktivnosti, odtujevanje ali
drugo razpolaganje s sredstvi v nasprotju z namenom projekta), je podjetje dolžno vrniti prejeta
sredstva po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva Slovenskega podjetniškega sklad, povečana za
zakonske zamudne obresti od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun podjetja do dneva nakazila
v dobro proračuna RS.
V.

UPRAVIČENI STROŠKI IN NAČIN FINANCIRANJA
7. člen

Skladno s točko 6.4.3. Smernic o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (EK,2014) in
skladno s členoma 67 in 68 Uredbe (EU) št. 1303/2013, členom 14(2)–(4) Uredbe (EU) št. 1304/2013
ter členom 19 Uredbe (EU) št. 1299/2013), je podjetje upravičeno do izplačila pavšalnega zneska za
nakup zaščitne opreme za vse zaposlene na dan oddaje vloge, s čimer zagotavlja varnost zaposlenih in
varno poslovanje oz. delovanje podjetja, skladno z besedilom Javnega poziva ter prijavnega lista.
Podjetje je za pridobitev sredstev po Javnem pozivu COVID19 za nakup zaščitne opreme predložil vlogo
z ustreznimi dokazili in sicer:
-

račun/-i za kupljeno zaščitno opremo,
potrdilo o nakupu zaščitne opreme podpisano s strani zakonitega zastopnika podjetja,
potrdilo o stanje števila zaposlenih pri prijavitelju na dan oddaje vloge (t.j. število zaposlenih za
katere je upravičen do financiranja zaščitne opreme določene v obliki pavšalnega zneska).

Obe potrdili (Obrazec št. 1) sta podpisani s strani zakonitega zastopnika podjetja, ki s podpisom potrdil
materialno in kazensko odgovarja za resničnost navedb v potrdilu.
Stroški in izdatki so upravičeni:
-

če
če
če
če

so s projektov neposredno povezani, potrebni za izvajanje in skladni z rezultati projekta,
so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno,
so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
nastanejo v obdobju upravičenosti,

-

če temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
če so v skladu z veljavnimi pravili EU in predpisi Republike Slovenije.

V primeru, da Slovenski podjetniški sklad, posredniški organ, revizijski organ ali drugi nadzorni in
revizijski organ po podpisu te pogodbe ugotovi, da so podatki v vlogi, prispeli na javni poziv neresnični
ali podjetje ne uspe dokazati gospodarnega ravnanja pri izboru zunanjega izvajalca, lahko Slovenski
podjetniški sklad odstopi od pogodbe, podjetje pa bo dolžno vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun podjetja do dneva
nakazila v dobro proračuna RS.
8. člen
Vsi upravičeni stroški morajo biti v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih
spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015) in v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013.
9. člen
Podjetje se zavezuje omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta,
katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega poziva. Nadzor se izvaja s
strani Slovenskega podjetniškega sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa,
organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) tudi še 3 leta po izteku te pogodbe.
Podjetje se zavezuje nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta vključno z dokumentacijo o izbiri dobaviteljev
blaga. V primeru preverjanja na kraju samem bo podjetje moralo omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Podjetje bo o izvedbi
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščeno, Slovenski podjetniški sklad in ostali nadzorni
organi pa lahko opravijo pregled na terenu brez predhodne najave. Podjetje bo dolžno ukrepati skladno
s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Slovenski podjetniški sklad o
izvedenih ukrepih.
Predhodno izvedena upravljalna preverjanja ali revizije nacionalnih nadzornih organov in s tem povezane
odobritve izplačil podjetju ne vplivajo na upravičenje Slovenskega podjetniškega sklada zahtevati
neupravičeno izplačana sredstva, ki so jih ugotovili drugi nadzorni organi v sistemu evropske kohezijske
politike.
10. člen
Podjetje mora celotno dokumentacijo, ki se nanaša na projekt, hraniti še najmanj 10 let po izteku te
pogodbe oz. v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva.
11. člen
Če je podjetje prejelo subvencijo iz naslova te pogodbe in se pozneje pri nadzoru nad porabo dodeljenih
sredstev za projekt izkaže, da je podjetje prejelo plačilo neupravičeno, lahko Slovenski podjetniški sklad
zahteva vrnitev dela ali vseh že prejetih sredstev iz naslova te pogodbe v realni vrednosti skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
12. člen
Podjetje se zavezuje, da bo tekoče obveščal Slovenski podjetniški sklad o statusnih spremembah,
spremembah sedeža, spremembah dejavnosti ali spremembah pooblaščenih oseb podjetja.
13. člen
Podjetje potrjuje in jamči, da:

•
•
•
•
•
•

je seznanjeno z dejstvom, da projekt delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in se strinja, da se pri izvajanju projekta upoštevajo predpisi in navodila OU,
ki veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov,
je seznanjeno z dejstvom, da so udeleženci evropske kohezijske politike dolžni preprečevati,
odkrivati, odpravljati nepravilnosti in poročati o njih ter izvajati finančne in druge popravke v
povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi,
so pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v poslovni
register Slovenije (ePRS) kot zakoniti zastopniki podjetja za tovrstno zastopanje,
je Slovenski podjetniški sklad seznanilo z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu bili
znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega
sklada o sklenitvi te pogodbe,
so vsi podatki v vlogi resnični, popolni in veljajo tudi v času sklenitve te pogodbe in v času
trajanja te pogodbe,
je projekt izvajalo kot dober gospodar.

Kršitve jamstev iz prejšnjega odstavka so bistvene kršitve pogodbe. V primeru takih kršitev Slovenski
podjetniški sklad lahko odstopi od pogodbe, podjetje pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v
roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada in skladno s tem pozivom,
povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR podjetja do dneva nakazila v dobro
proračuna RS.
14. člen
Podjetje zagotavlja, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, torej za isti namen, ki
vsebuje elemente državnih pomoči, ni že prejelo sofinanciranja iz drugih nepovratnih virov državnega
ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova
ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči. Če se
ugotovi, da je podjetje že dobilo tudi druga proračunska sredstva ali sredstva iz mednarodnih virov ali
pa so bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil Slovenski podjetniški sklad,
Slovenski podjetniški sklad lahko odstopi od te pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že prejetih sredstev iz
naslova te pogodbe v realni vrednosti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila v dobro proračuna RS.
15. člen
Če je v času veljavnosti te pogodbe nad podjetjem začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek
prisilnega prenehanja, je podjetje dolžno o postopku takoj obvestiti Slovenski podjetniški sklad. Z dnem
objave sklepa o začetku postopka iz prejšnje povedi podjetje nima več pravic po tej pogodbi, razen če
je sklep razveljavljen ali postopek končan na način, da lahko podjetje posluje dalje. V vsakem primeru
lahko Slovenski podjetniški sklad odstopi od pogodbe, podjetje pa mora vrniti prejeta sredstva po tej
pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada in skladno s tem
pozivom, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR podjetja do dneva nakazila
v dobro proračuna RS.
Če pride do blokade TRR podjetja, je podjetje dolžno o blokadi takoj obvestiti Slovenski podjetniški
sklad. V času trajanja blokade podjetje ni upravičeno do sredstev po tej pogodbi.
VI.

IZPLAČILA
16. Člen

Vloga skupaj z vsemi obveznimi prilogami je osnova za izplačilo sredstev podjetju s strani Slovenskega
podjetniškega sklada.

17. Člen
Podjetje bo znesek, z nakazilom na transakcijski račun podjetja št. ______ odprt pri ______, plačan v
roku, določenem v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in po pravilnem vnosu
podatkov v IS OU e-MA ter v okviru proračunskih sredstev za ta projekt.
VII.

PRAVICA ODSTOPA OD POGODBE
18. člen

Slovenski podjetniški sklad ima pravico odstopiti od pogodbe zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti
s strani podjetja in zahtevati vrnitev vseh že izplačanih sredstev iz naslova te pogodbe v realni vrednosti
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v dobro proračuna RS.
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa podjetje Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanilo z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene
listine ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad od podjetja zahteva vrnitev neupravičeno
prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da za nepravilnost pri izvajanju projekta in posledično te pogodbe
šteje tudi vsaka kršitev prava EU ali nacionalnega prava, ki je posledica delovanja, dopustitve ali
opustitve s strani podjetja, vključenega v izvajanje ESI skladov, ki škoduje ali bi škodovala proračunu
EU (npr. neupravičene postavke izdatkov).
Ugotovljene nepravilnosti, ki izhajajo iz poročil kontrolnih in nadzornih organov (kot so npr. organ
upravljanja, Urad RS za nadzor proračuna, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče),
predstavljajo bistveno kršitev pogodbe in podlago za vračilo sredstev in/ali za določitev finančnega
popravka.
Predčasen odstop podjetja od pogodbe pomeni neizpolnitev pogodbenih obveznosti.

VIII.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI
19. člen

Varovanje osebnih podatkov (priloga 2 k pogodbi), ki jih Slovenskemu podjetniškemu skladu posreduje
podjetje bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno
s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. V zvezi s tem se
je podjetje dolžno seznaniti in postopati v skladu s splošnimi informacijami in obvestilom o varstvu
osebnih podatkov, objavljenimi na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:
https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z
vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem
z ZVOP-1 in Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).
Vsaka oseba, ki bo pri podjetju zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov
(vključno pri delu z IS OU e-MA), mora Slovenskemu podjetniškemu skladu predhodno predložiti

podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.
Slovenski podjetniški sklad bo varoval osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz
vloge podjetja so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih podjetje posebej označi kot poslovno
skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge podjetja, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo.
Podjetje se strinja, da se bodo podatki o projektu, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so javnega
značaja, lahko objavljali. Podjetje bo vključeno na seznam, ki bo obsegal navedbo podjetja in občine,
naziv projekta, regijo podjetja in znesek javnih virov sofinanciranja projekta. Objave podatkov o projektu
in podjetju bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX.

KONČNE DOLOČBE
20. člen

Skrbnik pogodbe s strani Slovenskega podjetniškega sklada je ___________, s strani podjetja pa
_______________.
21. člen
Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Slovenskemu
podjetniškemu skladu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
22. člen
Vsa morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno
sodišče v Mariboru.
23. člen
To pogodbo je iz objektivnih okoliščin mogoče spremeniti z aneksom k tej pogodbi pred iztekom
veljavnosti pogodbe.
24. člen
Ta pogodba je napisana v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsak po en (1) izvod.
25. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.
Datum:
Podjetje
Direktor

Datum:
Slovenski podjetniški sklad
mag. Maja Tomanič Vidovič
direktorica

P riloga 2 k pogodbi
PRAVNO OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI
POGODBENEM RAZMERJU
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad) Skladno z določili Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) podaja
informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor
telefonska številka: 02 234 12 60
spletna stran: www.podjetniskisklad.si
e-naslov: info@podjetniskisklad.si
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:
telefonska številka: 02 234 12 51
elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja te pogodbe se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka,
elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Pogodbeno razmerje.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in
računsko sodišče….
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko zahtevate dostop, dopolnitev,
popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov,
ki se obdelujejo v zvezi z vami ter zahtevate prenos podatkov.
Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu
pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranili 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.

