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POGODBA O KONVERTIBILNEM POSOJILU št. SK75-16/000XX
ki so jo dne [datum] dogovorili in sklenili:
Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, MŠ: 5523362000, DŠ:
58045473, številka transakcijskega računa SI56 0110 0695 0960 475, odprt pri UJP Slovenska
Bistrica, ki ga zastopa mag. Maja Tomanič Vidovič
(v nadaljevanju tudi »posojilodajalec« in/ali »SPS«)
in
[Naziv, naslov, poštna številka, kraj, matična številka, davčna številka], številka
transakcijskega računa: SI56 xxxx xxxx xxxx xxx, odprtega pri banki [naziv banke], ki ga
zastopa direktor [ime priimek]
(v nadaljevanju tudi »posojilojemalec« in/ali »Družba«)
in
[večinski lastniki, ki dosegajo 100,00 %],




[ime, priimek],
številka, davčna
[ime, priimek],
številka, davčna
[ime, priimek],
številka, davčna

[xx,xx]% poslovni delež, [ naslov, poštna številka, kraj, matična
številka],
[xx,xx]% poslovni delež, [ naslov, poštna številka, kraj, matična
številka],
[xx,xx]% poslovni delež, [ naslov, poštna številka, kraj, matična
številka],

(v nadaljevanju tudi »Družbenik«)

I.

Uvodne ugotovitve

1.1. Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
1.1.1. je Družba [kratki naziv družbe] s sedežem v [kraj], veljavno registrirana
z višino osnovnega kapitala [znesek] EUR, kar izhaja iz rednega izpisa iz
poslovnega/sodnega registra z dne [datum vpogleda na Ajpes], ki je
Priloga 1 in sestavni del te pogodbe.
1.1.2. Je glavna dejavnost družbe [SKD oznaka] – [naziv dejavnosti].
1.1.3. Je SPS dne [datum] objavil razpis SK75 2016 – Semenski kapital –
konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000,00 EUR (v
nadaljevanju: Razpis), katerega namen je zagotavljanje spodbud za
zagon in začetek poslovanja mladih in inovativnih podjetij.
1.1.4. Se je Družba prijavila na Razpis in v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije predložila ustrezno dokumentacijo.
1.1.5. Družba izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije za pridobitev posojila
v skladu s to pogodbo, na podlagi razpisne dokumentacije SK75 2016, ki
je bila objavljena v Uradnem listu št. [številka].
1.1.6. Je SPS pripravljen Družbi odobriti konvertibilno (mezzanine) posojilo v
višini 75.000,00 EUR, ki se lahko uporabi za namene, določene s to
pogodbo.
1.1.7. Je konvertibilno posojilo oblika posojila, za katerega je značilno, da lahko
Posojilodajalec po svoji izbiri zahteva bodisi vračilo posojila bodisi
spremembo posojila v lastniški delež družbe (kapital).
1.1.8. Je Družbenik [ime,priimek] lastnik poslovnega deleža v višini [delež]%
osnovnega kapitala družbe;
1.1.9. Je za uresničitev konverzije potreben ustrezen sklep skupščine Družbe, ki
ga mora potrditi skupščina Družbe s 100,00 % večino [izpolnjeni pa
morajo biti tudi drugi pogoji].1
1.1.10. Družbenik/Družbeniki izpolnjujejo vse zakonske in statutarne pogoje, da
SPS omogočijo konverzijo, če se bo SPS v skladu s to pogodbo zanjo
odločil.
1.1.11. Pomeni možnost konverzije posojila hkrati tudi zavarovanje posojila v
smislu 34. člena Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS št. 77/2008, s
spremembami, v nadaljevanju: ZJS-1).
Na podlagi zgoraj ugotovljenega se pogodbene stranke dogovorijo, kot sledi:
II.

Posojilo

2.1. SPS daje, Družba pa sprejema posojilo v skupnem znesku 75.000,00 EUR (v
nadaljnjem besedilu: posojilo), ter se ga obvezuje vrniti na način in pod pogoji,
opredeljenimi s to pogodbo. S posojilom se izrecno strinja Družbenik, ki se obvezuje SPS
omogočiti konverzijo posojila v osnovi kapital Družbe, v primeru, če bi se SPS za
konverzijo odločil. Pogodbene stranke se strinjajo, da je skrajni rok za morebitno
konverzijo posojila 31.12.2019., skrajni rok za vračilo posojila pa 31.12.2021. Na podlagi
odobritve s strani strokovnega sveta se rok za vračilo ali konverzijo posojila lahko
podaljša za največ 1 leto.
2.2. Namen posojila je zagotovitev potrebnih sredstev za zagon poslovanja Družbe in širitev
1

Podpisniki pogodbe morajo skupaj razpolagati z zadostnim številom glasovalnih pravic za sprejem vseh
odločitev, ki so potrebne za uresničitev obveznosti po tej pogodbi.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

njenega poslovanja v skladu s predstavitvijo družbe in prijavnim obrazcem (investicijsko
dokumentacijo), ki sta skupaj kot Priloga 2 sestavni del te pogodbe.
SPS se obvezuje, da bo Družbi zagotovil posojilo pod naslednjimi pogoji in na naslednji
način:
2.3.1. prvo tranšo posojila v višini 25.000,00 EUR bo SPS zagotovil Družbi v roku
14 dni od sklenitve te pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Družbe,
na podlagi oddanega zahtevka in
2.3.2. drugo tranšo v višini 25.000,00 EUR bo SPS zagotovil Družbi pod
določenimi pogoji v roku 14 dni od predložitve ustrezno izpolnjenega in
dokumentiranega zahtevka Družbe, potrjenega s strani strokovnega sveta
(pozitivno mnenje), s katerim bo ta od SPS zahtevala izplačilo tranše,
vendar ne prej kot po poteku 2 mesecev od vložitve zahtevka za prvo
tranšo,
2.3.3. tretjo tranšo v višini 25.000,00 EUR bo SPS zagotovil Družbi pod
določenimi pogoji v roku 14 dni od predložitve ustrezno izpolnjenega in
dokumentiranega zahtevka Družbe, potrjenega s strani strokovnega sveta
(pozitivno mnenje), s katerim bo od SPS zahtevala izplačilo tranše, vendar
ne prej kot po poteku 2 mesecev od vložitve zahtevka za drugo tranšo.
Družba lahko v primeru drugačnih likvidnostnih potreb predlaga, da ji SPS posamezne
tranše posojila izplača po drugi časovni razporeditvi. SPS se obvezuje, da bo tako zahtevo
družbe obravnaval in v primeru pozitivnega mnenja strokovnega sveta družbe, družbi
omogočil izplačilo v drugačnih zneskih oziroma tranšah, kot so navedeni v točki 2.3, pri
čemer pa posamezna tranša ne bo nižja od 15.000 EUR.
V primeru, če najmanj en (1) član strokovnega sveta zahtevek za izplačilo tranše oceni
negativno, se izplačilo preloži za določen rok ali do izpolnitve določenih pogojev.
Pogodbeniki so sporazumni, da lahko SPS odstopi od pogodbe, pogodbo prekine ali
odstopi od izplačila nadaljnjih tranš posojila, če družba ne upošteva razpisnih pogojev ali
če pomembno krši določila te pogodbe.
Posojilo (oziroma posamezne tranše posojila) se obrestuje po nominalni fiksni obrestni
meri v višini 5,00% letno, ki je nespremenljiva v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe.
Za posojilo SPS izračunava obresti po linearni metodi, kjer se upošteva 360 dni za leto
in dejansko število dni v mesecu. Obračunsko obdobje traja en mesec, pri čemer se prvo
obračunsko obdobje začne na dan prvega koriščenja kredita in konča zadnji dan v tem
mesecu. Naslednja obračunska obdobja so enaka koledarskemu mesecu s tem, da se
zadnje obračunsko obdobje konča na dan zapadlosti kredita. V obdobju od črpanja
posojila do skrajnega roka za konverzijo posojila, to je do 31. 12. 2019, se obračunane
obresti pripisujejo glavnici posojila. V primeru podaljšanja roka za konverzijo posojila
oziroma roka za vračilo posojila na podlagi pozitivnega mnenja strokovnega sveta, se
obračunane pogodbene obresti pripisujejo glavnici posojila.
Prejeto konvertibilno posojilo se ne sme nameniti za finančne naložbe v druga podjetja
ali podružnice s sedežem v Republiki Sloveniji, sme pa se nameniti za ustanovitev
podružnic s sedežem izven Republike Slovenije. Finančna naložba v osnovni kapital tako
ustanovljene podružnice ne sme presegati z zakonom določene minimalne višine
osnovnega kapitala.
III.

Konverzija posojila

3.1. SPS lahko posojilo Družbi konvertira v lastniški delež v obdobju od 30.4.2019 do
31.12.2019, Družbenik in Družba pa sta mu konverzijo dolžna omogočiti. Poslovni delež
do katerega je v primeru konverzije posojila upravičen SPS, se izračuna po naslednji
formuli:

PD = T / ([3]x EBITDA2018 – FD + T)
V formuli pomeni:
PD:
poslovni delež, do katerega je v primeru konverzije upravičen SPS
T:
glavnico konvertibilnega posojila z obrestmi na dan konverzije
EBITDA2018: kazalnik poslovanja EBITDA, ki ga je dosegla Družba v letu 2018
FD:
finančni dolg družbe na Dan konverzije
V primeru podaljšanja roka za vračilo posojila na podlagi pozitivnega mnenja strokovnega
sveta, se za enako obdobje podaljša tudi rok za sprejem odločitve o konverziji.
3.2. Ne glede na določbe točke 3.1. se pogodbeniki strinjajo, da je minimalni kapitalski delež,
do katerega je v primeru konverzije upravičen SPS 6,00%, maksimalni delež pa 26,00%
osnovnega kapitala Družbe. V primeru, če je EBITDA družbe negativen, je SPS upravičen
do maksimalnega deleža v višini 26,00% osnovnega kapitala družbe.
3.3. V primeru, če se SPS odloči posojilo konvertirati, mora to sporočiti Družbi in Družbeniku
s priporočeno poštno pošiljko s katero od Družbe in Družbenika zahteva konverzijo
posojila v lastniški delež Družbe, v roku, ki ga za to določi SPS, ki pa ne more biti krajši
od 25 dni od prejema zahteve. Zahteva SPS bo vsebovala ustrezno oblikovan predlog
sklepa skupščine Družbe, na podlagi katerega bo Družba s konverzijo posojila povečala
osnovni kapital in ne bo bistveno odstopala od zahteve, ki je kot Priloga 3 sestavni del
te pogodbe.
3.4. Družba in družbeniki so dolžni odgovoriti v 7 delovnih dneh ali se strinjajo s konverzijo
ali ne. V primeru, če se s konverzijo ne strinjajo, so družbeniki in družba dolžni SPS
posojilo s pripadajočimi obrestmi nemudoma vrniti in plačati pogodbeno kazen, določeno
v poglavju VII. te pogodbe.
3.5. V primeru, da se družbeniki strinjajo s konverzijo, se družba obvezuje, da bo brez
nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku 3 dni od prejema zahteve, sklicala
skupščino družbe in na dnevni red uvrstila zahtevo SPS s predlogom sklepov, Družbenik
pa se obvezuje, da bo pravočasno in pravilno podal vse potrebne izjave in soglasja, da
SPS omogoči konverzijo posojila, zlasti vendar ne izključno tudi tako, da bo podprl
skupščinski sklep o povečanju osnovnega kapitala, ki ga bo v skladu s točko 3.3.
predlagal SPS.
3.6. SPS se lahko po lastni presoji odloči, da posojila ne bo konvertiral. Razen če se SPS ne
izreče drugače, se šteje, da SPS posojila ne bo konvertiral v primeru, če ne zahteva
konverzije posojila do končnega roka, navedenega v točki 3.1. te pogodbe.
3.7. Ne glede na določbe in omejitve, opredeljene v tč. 3.1. do 3.6. ima v primeru (i)
povečanja osnovnega kapitala (skupaj z vplačanim presežkom kapitala in naknadnimi
vplačili) Družbe in/ali (ii) vstopa novega investitorja SPS, oboje pri minimalni višini
investicije 200.000 EUR, pravico kadarkoli, tudi pred 30. 4. 2019 (oz. 30.4.2020 v primeru
podaljšanja roka za vračilo ali konverzijo posojila), posojilo konvertirati po vrednotenju,
po katerem namerava Družba povečati osnovni kapital oziroma po vrednotenju po
katerem vstopa v družbo novi investitor, pri čemer ima SPS pravico posojilo v tem
primeru konvertirati s 15% diskontom. Pogodbene stranke se v zvezi s tem strinjajo, da
pomeni novi investitor osebo, ki ni kapitalsko, interesno ali osebno kakorkoli povezana s
katerimkoli pogodbenikom.
3.8. Če se SPS ne odloči za konverzijo v primeru nove investicijske runde iz točke 3.7. kasneje
nima pravice konvertirati posojilo v lastniški delež po točkah 3.1. do 3.6., vendar je
upravičen do vračila posojila skladno s IV. točke te pogodbe.
IV.

Vračilo posojila

4.1. V primeru, če se SPS ne odloči za konverzijo posojila in strokovni svet ne poda
pozitivnega mnenja za podaljšanje roka za vračilo posojila, je dolžna Družba posojilo
skupaj z obračunanimi obrestmi do 31. 12. 2019 vrniti SPS v roku 3 dni od zapadlosti
oziroma v 24 obrokih po amortizacijskem načrtu, katerega bo Družbi posredoval SPS ob
zapadlosti posojila. V času obročnega odplačevanja se posojilo obrestuje po pogodbeni
obrestni meri in na način, določen v 2.6. točki te pogodbe. Informativni amortizacijski
načrt je kot Priloga 4 sestavni del te pogodbe.
Obroki tekočega meseca zapadejo vsakega prvega v prihodnjem mesecu, obresti pa
vsakega osmega v prihodnjem mesecu. Posojilojemalec, ki je v zamudi z izpolnitvijo
obveznosti iz naslova glavnice, je dolžan za čas od dneva nastanka zamude do dneva
poravnave plačati zakonite zamudne obresti.
Obrestna mera zamudnih obresti se spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. SPS bo obračunaval zamudne obresti,
posojilojemalec pa se jih zavezuje plačati v 8 dneh od dneva obračuna.
4.2. Družba do odločitve SPS, ali namerava izvesti konverzijo v lastniški delež, nima pravice
predčasnega vračila posojila, razen če s tem strinja SPS.
4.3. Če SPS posojila ne konvertira v lastniški delež in Družba ne odplača posojila v enkratnem
znesku z obračunanimi obresti, lahko Družba v obdobju naslednjih dveh let kadarkoli
predčasno, brez plačila nadomestila, odplača glavnico in obresti posojila v celoti ali delno
tudi v višjem znesku, kot je opredeljen v Amortizacijskem načrtu.
4.4. V primeru delnih poplačil posojila s strani Družbe, se le-ta štejejo za zmanjšanje
obveznosti Družbe do SPS po tej pogodbi.
4.5. V primeru, če Družba zamuja s plačilom dveh obrokov posojila za več kot 30 dni, lahko
SPS odstopi od pogodbe brez opozorila in odpovednega roka in od Družbe zahteva
takojšnje vračilo posojila skupaj s pogodbenimi obrestmi do dne odstopa od pogodbe.
4.6. Če Družba ni zmožna vrniti posojila v času obročnega odplačevanja, se lahko SPS odloči,
da preostanek posojila (glavnico in obresti) konvertira. Za konverzijo v skladu s to točko
se smiselno uporabljajo določbe 3.1. do 3.3. in 3.4. točke te pogodbe.
4.7. Določba točke 4.6. se uporablja tudi v primeru, če postane Družba kadarkoli v času
veljavnosti te pogodbe insolventna v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij in postopke zaradi insolventnosti. V izogib dvomu lahko SPS v tem primeru
nemudoma zahteva konverzijo posojila na način, opredeljen v točkah 3.1., 3.3. in 3.4. in
brez omejitev iz točke 3.2., Družbenik in Družba pa sta mu tako konverzijo dolžna
omogočiti.
4.8. Družba lahko posojilo vrne tudi pred potekom skrajnega roka za konverzijo posojila, to
je 31.12.2019 (oz. 30.4.2020 v primeru podaljšanja roka za vračilo ali konverzijo
posojila), če to predhodno pisno odobri SPS. Če se pogodbenika ne dogovorita drugače,
se v tem primeru, glede vračila posojila, smiselno uporablja točka 2.6. te pogodbe.
V.

Posebne pravice SPS

5.1. Pravice SPS v primeru konverzije
Pogodbeniki se strinjajo, da bodo v primeru konverzije posojila v skladu s III. Poglavjem
ali v skladu s točkama 4.6. in 4.7. te pogodbe, SPS omogočile vstop v Družbo v postopku
povečanja osnovnega kapitala z novim vložkom, ki ga bo SPS zagotovil s stvarnim
vložkom v obliki terjatev, ki jih bo SPS pridobil na podlagi te pogodbe do Družbe, pri
čemer bo prednostna pravica drugih družbenikov izključena. Družbeno pogodbo Družbe
bodo pogodbeniki prilagodili tako, da bo SPS pridobil najmanj naslednje pravice:
5.1.1.

Pravico zahtevati skupni sprejem ponudbe za nakup (»Tag Along«)

Če prejme Družbenik ponudbo za nakup poslovnega deleža ali njegovega dela,
lahko ponudbo sprejme le v primeru, da je kupec (ponudnik) SPS ponudil
odkup njegovega deleža pod enakimi pogoji kot Družbeniku.
5.1.2.

Pravico zahtevati skupno prodajo (»Drag Along«)
Pogodbeniki se zavezujejo, da bodo v primeru, če bo kdorkoli izmed njih
pridobil kupca, ki je pripravljen kupiti delež Družbe, ki je večji od deleža
posameznega družbenika in se s tako prodajo strinjajo družbeniki, ki imajo
skupaj več kot 50,00% glasovalnih pravic družbe takemu kupcu prodali
manjkajoči delež do želenega deleža, ki ga zahteva kupec pod enakimi pogoji
prodaje, kot bodo dogovorjeni med družbenikom, ki bo pridobil kupca in
kupcem. Družbeniki se v tem primeru zavezujejo, da bodo kupcu manjkajoči
delež do želenega zagotovili v sorazmerju z njihovimi deleži v družbi.
V primeru, če je ponujena vrednost za nakup poslovnega deleža, katerega
lastnik je SPS nižja od skupnega zneska investicije (glavnice in pogodbenih ter
zamudnih obresti), ki jo je Družbi zagotovil SPS, mora s skupno prodajo
soglašati SPS.

5.1.3.

Pravico preglasovanja (»Flip Over«)
SPS bo imel pravico do preglasovanja ostalih Družbenikov Družbe in
samostojnega sprejemanja nujnih poslovnih odločitev, če so za nemoteno
poslovanje potrebne nujne spremembe, in sicer (i) v primeru vložitve
pravnomočne obtožnice zoper člana poslovodstva za kaznivo dejanje zoper
gospodarstvo ali zoper pravni promet; (ii) v primeru, da je kateri izmed članov
poslovodstva huje kršil družbeno pogodbo, interne akte ali pravila Družbe ali
katero koli drugo pogodbo, ki zavezuje Družbo, kadar bi taka kršitev
predstavljala kaznivo dejanje ali razlog za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi; (iii) če je družba dolgoročno plačilno nesposobna ali insolventna po
predpisih in standardih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.

5.1.4.

Prednost pri poplačilu (»Liquidation preference«)
V primeru prenehanja družbe ali Dogodka enakega prenehanju bo imel SPS
prednostno pravico pri poplačilu iz premoženja družbe pred vsemi ostalimi
družbeniki, in sicer do zneska, ki ga je ta vložil oziroma vplačal za pridobitev
poslovnega deleža v družbi.
V primeru, če premoženje Družbe v primeru prenehanja družbe ali Dogodka
enakega prenehanju ne zadošča za prednostno poplačilo SPS ali če ga ne bo
mogoče prodati, bo SPS upravičen prevzeti vsa osnovna sredstva,
intelektualno lastnino ter morebitno drugo lastnino Družbe pred katerimkoli
drugim Družbenikom.
Pravica prednostnega poplačila velja tudi v primeru transakcije, katere učinek
je prodaja sredstev Družbe oziroma prevzem kontrole nad Družbo, ki obsega
zlasti, vendar ne izključno združitve, reorganizacije, konsolidacije ali prodaje
večinskega deleža v Družbi ter prodaje prenosa vseh ali pomembnega dela
vseh sredstev Družbe na tretjo osebo (»Dogodek enak prenehanju« oz.
»Deemed Liquidation Event«).
V primeru Dogodka enakega prenehanju, pri katerem ne pride do izplačila
denarnih sredstev, se bo pravica do prednostnega poplačila uresničila tako, da

SPS pridobi ustrezen obseg kapitalskih upravičenj družbe prevzemnice, do
katerega je v primeru Dogodka enakega prenehanju, upravičen.
5.2. Upravljanje Družbe
Pogodbeniki se strinjajo, da je za sklenitev naslednjih poslov Družbe oziroma sprejem
naslednjih korporacijskih odločitev Družbe potrebno predhodno pisno soglasje SPS, vse
do izhoda SPS (kot izhod se šteje odplačano posojilo ali prodan lastniški delež SPS v
družbi):

za vsako nameravano spremembo družbene pogodbe Družbe;

za vsako prodajo ali obremenitev poslovnih deležev Družbe;

za imenovanje zakonitih zastopnikov Družbe;
 najetje posojil in/ali garancij oziroma poroštev, odobritev garancij, posojil in/ali
poroštva, izdaja menic, odpust dolga, prevzemanje dolgov oziroma drugih obveznosti
tretjih oseb, vse v znesku nad 10.000,00 EUR;
 ustanavljanje novih družb, pridobivanje sredstev v obstoječih družbah in vstopanje v
partnerstva ali združenja z drugimi družbami;

transakcije med povezanimi družbami;

ustanavljanje ali zapiranje podružnic in družb;

razpolaganje s pravicami intelektualne lastnine;
 spremembe pogodb o zaposlitvi poslovodij in določitev oziroma povišanje plačila
poslovodji.
5.3. Ključni kader
5.3.1. Pogodbene stranke ugotavljajo, da je sodelovanje družbenika oz. družbenikov
ključno za uresničevanje ciljev, opredeljenih s Poslovnim načrtom. Zato se
Družba obveže, da bo z družbenikom oz. družbeniki sklenila pogodbe o
zaposlitvi v besedilu, kot ga bo odobril SPS. SPS je upravičen zahtevati kopije
pogodb o zaposlitvi z osebami, ki so opredeljene kot ključni kader, pogodbe pa
se brez predhodnega pisnega soglasja SPS ne smejo spremeniti.
5.3.2. Pogodbeniki se strinjajo, da bodo sprejeli vse potrebne in razumne ukrepe s
katerimi bodo zagotovili, da bo osebam, ki so ključni kader, ves čas trajanja te
pogodbe učinkovito prepovedano opravljati kakršnokoli konkurenčno dejavnost
v kakršnikoli statusni ali organizacijski obliki. Kot konkurenčna dejavnost šteje
zlasti, vendar ne izključno, vsaka dejavnost, ki je povezana ali v drugačni zvezi
z dejavnostjo Družbe.
5.4. Obveznost poročanja
Družba bo SPS tekoče posredovala oziroma omogočila:
 do 20. dne v naslednjem mesecu mesečno poročilo o poslovanju Družbe v vsebini in
obliki, ki bo predhodno dogovorjena in iz katerega bo razvidna uspešnost poslovanja
v obravnavanem obdobju, uresničevanje zastavljenih ciljev/mejnikov ter morebitne
zamude ali spremembe plana poslovanja ali načrtovanih razvojnih aktivnosti Družbe;
 do 20. dne po posameznem kvartalu mesečna poročila nadomestijo obdobna poročila,
in sicer za obdobje prvih treh mesecev, polletje, prvih devetih mesecev in na letnem
nivoju;
 v roku 2 mesecev po izteku poslovnega leta zaključni račun in letno poročilo družbe
za zaključeno poslovno leto;
 najkasneje do 20. dneva v predzadnjem mesecu poslovnega leta predložiti letni načrt,
skupaj z letno projekcijo računovodskih izkazov za naslednje leto.

 vpogled v vse dokumente Družbe;
 SPS ima pravico kadarkoli zahtevati dodatne informacije o poslovanju.
5.5. Revizija
SPS ima kadarkoli v času trajanja te pogodbe pravico zahtevati neodvisno revizijo
poslovanja Družbe, družba pa je dolžna revizorju, ki ga izbere SPS, omogočiti izvedbo
revizije omogočiti v roku 15 od prejema pisnega poziva SPS. V primeru ugotovljenih
nepravilnosti bremenijo stroški revizije Družbo, sicer pa SPS.
5.6. Druge obveznosti
Družba je dolžna SPS na lastne stroške in njegovo zahtevo zagotoviti tudi:
 vpogled v poslovne knjige in preveritev namenske porabe posojila, če je bil ta
porabljen skladno z zahtevkom;
 podatke o vseh spremembah, ki se v skladu z veljavnimi predpisi vpisuje v poslovni
/sodni register (sprememba oseb, pooblaščenih za zastopanje, sprememba sedeža,
dejavnosti itd...) v roku osmih dni po vložitvi predlogov registrskem sodišču ali drugim
organom pristojnim za registracijo pravnih oseb;
 informacije o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje
obveznosti oz. izvrševanje pravic po tej pogodbi.
Družba se zavezuje, da bo pri vseh svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini,
uporabljala logotip SPS-a in bo SPS (posredno Republiko Slovenijo) predstavila kot
enega izmed svojih finančnih podpornikov. Družba se prav tako zavezuje, da bo logotip
SPS-a umestila na svojo spletno stran.
5.7. Odpust obveznosti
Ne glede na druge določbe te pogodbe, se lahko SPS v primeru uspešnega poslovanja
Družbe in na podlagi mnenja strokovnega sveta s pisno izjavo trajno ali začasno odreče
nekaterim posebnim pravicam, ki jih ima v skladu s to pogodbo, z izjemo tistih, ki jih ima
kot družbenik po zakonu.
VI.

Strokovni svet

6.1. Družba se zavezuje, da bo v roku 30 dni od podpisa te pogodbe, oblikovala posvetovalno
telo oziroma strokovni svet, ki poslovodji svetuje pri strateških odločitvah na področju
izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje.
6.2. Družba ima strokovni svet, ki je posvetovalne narave in ni organ upravljanja družbe.
Strokovni svet ima lahko do šest članov (vključno s poslovodjo), ki bodo praviloma:

poslovodja in tehnični poslovodja Družbe;

predstavnik SPS;

zasebni investitor (če je ta prisoten v Družbi);

poslovni mentor in

poslovni svetovalec.
6.3. Strokovni svet se sestane po potrebi, vendar pa najmanj štirikrat letno. Delo strokovnega
sveta vodi predstavnik SPS, ki strokovni svet skliče najmanj 14 dni pred zasedanjem.
Strokovni svet lahko v dogovoru s predstavnikom SPS skliče tudi poslovni svetovalec.
Člani strokovnega sveta za delo v strokovnem svetu niso upravičeni do nadomestila.
6.4. Člani strokovnega sveta morajo k zahtevkom za izplačilo posamezne tranše
konvertibilnega posojila dati svoje mnenje. Če je mnenje pozitivno se lahko posamezna
tranša izplača.
6.5. O drugih vprašanjih, povezanih z delom strokovnega sveta sprejme strokovni svet
poslovnik.

VII.

Pogodbena kazen

7.1. Če Družbenik oziroma Družba kršita točke [3.3., 3.4, 3.6., 3.7. in 5.1.] te pogodbe, sta
dolžna SPS solidarno plačati pogodbeno kazen v višini 50.000 EUR. Pogodbeno kazen sta
Družbenik in Družba dolžna plačati v 30 dneh od dneva prejema pisne zahteve SPS za
plačilo pogodbene kazni.
7.2. Če Družba krši točko [5.2.] te pogodbe je dolžna SPS plačati pogodbeno kazen v višini
50.000 EUR. Če Družba krši točki [5.3. in 5.4.] te pogodbe, je dolžna SPS plačati
pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR. Pogodbeno kazen je Družba dolžna plačati v
30 dneh od dneva prejema pisne zahteve SPS za plačilo pogodbene kazni. Pogodbeniki
se strinjajo, da je kršitev 5.4. točke te pogodbe podana, če Družba kljub najmanj dvema
(2) opominoma SPS, v katerih bo SPS Družbo opomnil na kršitev obveznosti poročanja,
v roku, ki ga bo v opominu določil SPS, ne bi posredovala zahtevanih podatkov o
poslovanju.
7.3. Namesto plačila pogodbene kazni ima SPS pravico alternativno zahtevati od družbenika
prodajo njegovega poslovnega deleža po nominalni vrednosti.
7.4. Plačilo pogodbene kazni, določeno v točkah 7.1. in 7.2., ni pogojeno in ne vpliva na
uveljavljanje katerekoli druge sankcije dogovorjene s to pogodbo, zakonom ali morebitno
drugo pogodbo. Kljub uveljavljanju pogodbene kazni lahko SPS zahteva izpolnitev
neizpolnjene/kršene pogodbene obveznosti ter plačilo škode, ki presega višino
pogodbene kazni.
7.5. Pogodbenik, ki krši določila te pogodbe, je drugim pogodbi zvestim strankam
odškodninsko odgovoren in se tej odgovornosti ne more izogniti samo s plačilom
pogodbene kazni. Če nastane škoda, ki presega pogodbeno kazen, je kršitelj poleg
pogodbene kazni dolžan povrniti tudi vso nastalo škodo, ki presega pogodbeno kazen.
VIII. Jamstva
8.1.

Družbenik in Družba potrjujeta in jamčita:
 da sklenitev te pogodbe ne nasprotuje ustanovitvenim aktom in statutu Družbe, niti
ni v nasprotju s pogodbami ali dogovori, ki sta jih sklenila s tretjimi osebami;
 sta pridobila vsa soglasja in dovoljenja, ki so po veljavnih predpisih in notranjih aktih
potrebna za veljavno sklenitev pogodbe;
 da so pogodbo ter druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale ustrezno pooblaščene
osebe;
 da za namene, za katere je dano posojilo ni prejel nobenih drugih javnih sredstev niti
jih ne namerava prejeti.
IX.

9.1.

Odpoved pogodbe

SPS lahko to pogodbo odpove z enostransko izjavo in brez odpovednega roka v
naslednjih primerih:
 če Družba posojilo v celoti ali delno uporabi v nasprotju z namenom za katerega je
bilo dano;
 če Družba po dogovoru o obročnem odplačevanju posojila, kot je opredeljen v
amortizacijskem načrtu, ne poravna dveh obrokov posojila tudi 30 dni po njuni
zapadlosti, razen če se pogodbenika dogovorita drugače;
 če SPS ugotovi, da so podatki iz dokumentacije, ki jo je Družba predložila SPS v
postopku javnega razpisa, neresnični;
 če je Družba insolventna dolgoročno plačilno nesposobna ali insolventna po predpisih
in standardih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
 če posojilojemalec krši katerokoli določilo te pogodbe.

9.2.

V primeru odpovedi pogodbe je Družba dolžna SPS celotno posojilo (glavnico in
pogodbene obresti) vrniti v roku treh dni od prejema odpovedi.
X.

Prenos pravic in obveznosti

10.1.

SPS lahko v celoti ali delno odstopi svoje pravice, terjatve in obveznosti po tej pogodbi
tretji osebi, pod pogojem, da:
 prevzemnik skupaj s terjatvami SPS izrecno in pisno vstopi v vse pravice in obveznosti
SPS po tej pogodbi v delu udeležbe, ki se prenaša;
 je z odstopom pravic terjatev in/ali obveznosti pisno obveščena Družba.
10.2. Družba s podpisom te pogodbe v naprej soglaša z odstopi pravic in terjatev SPS tretjim
osebam v skladu z določilom tega člena.
XI.

11.1.

11.2.
11.3.

Kakršenkoli nesporazum, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo,
vključno z vprašanji glede obstoja, veljavnosti ali prenehanja te pogodbe, bodo
pogodbeniki reševali na sporazumen način. Če sporazumna rešitev spora v roku 60 dni
od pisne opredelitve spora in zahteve za njegovo rešitev, podane s strani katere od
strank, ne bo možna, je za reševanje spora pristojen arbitražni senat ali arbiter
posameznik, imenovan v skladu s Pravilnikom o arbitražnem postopku pred Stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, kot velja na dan sklenitve te pogodbe.
Arbitraža bo imela sedež v Mariboru. V postopku bo arbitraža uporabljala slovenski jezik
in slovensko pravo.
Če katerakoli stranka uspešno uveljavi kakršenkoli zahtevek proti drugi stranki za
zagotovitev ali zaščito svojih pravic iz te pogodbe, bo taka stranka upravičena do
povračila razumnih odvetniških in drugih stroškov (ne glede na odvetniško tarifo in
morebitne druge tarife svetovalcev, ki bi se lahko uporabljale), kot jih določi arbitraža
skupaj s stroški arbitraže in drugimi stroški takega postopka.
XII.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Reševanje sporov

Končne določbe

Pogodbeniki se zavezujejo, da bodo med trajanjem pogodbe in tudi po njenem
prenehanju vse podatke in informacije, pridobljene v zvezi s to pogodbo ali njenim
izvrševanjem obravnavali kot poslovno skrivnost, razen če ni s to pogodbo ali prisilnimi
predpisi določeno drugače.
Vsa obvestila, zahtevki in ostale informacije, za katere katerikoli pogodbenik meni, da
jih je potrebno ali zaželeno posredovati drugemu pogodbeniku, morajo biti v pisni ali
ustrezni elektronski obliki in se štejejo za ustrezno posredovana, če so drugemu
pogodbeniku posredovana s priporočeno pošto, elektronsko pošto ali so poslana po
telefaksu ali s kurirjem na naslov, naveden pri opredelitvi strank te pogodbe. Vsaka
stranka lahko kadarkoli spremeni svoj naslov tako, da o tem na zgoraj opisan način
obvesti drugo stranko.
Ničnost, neveljavnost ali neizvršljivost posameznega določila te pogodbe ne vpliva na
veljavnost in izvršljivost drugih določb ali te pogodbe kot celote. V primeru ničnosti,
neveljavnosti ali neizvršljivosti posameznega določila bodo stranke te pogodbe takšno
določilo nadomestile z novim, ki je ničnemu, neveljavnemu ali neizvršljivemu določilu,
njegovemu namenu in namenu cele pogodbe najbližji.
Pogodbene stranke se obvezujejo kadarkoli na zahtevo katerekoli od pogodbenih strank
izstaviti, oziroma z njo skleniti dodatno ustrezno listino, na podlagi katere bo druga
pogodbena stranka lahko dosegla pravilen vpis in registracijo svojih pravic po tej
pogodbi ter ji brezplačno dati na razpolago vso dokumentacijo v zvezi s predmetom

12.5.
12.6.

pogodbe.
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišejo vsi pogodbeniki.
Ta pogodba je sestavljena v ________ enakih izvodih, od katerih prejme vsak
pogodbenik po enega.

Maribor, dne [datum]

Slovenski podjetniški sklad
direktorica
mag. Maja Tomanič Vidovič
Družba:
[kratek naziv družbe]
Zakoniti zastopnik
[ime, priimek]

Osebni dokument

podpis

Družbenik/pooblaščenec:
[ime, priimek]

Osebni dokument

podpis

