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POGODBA O KONVERTIBILNEM POSOJILU  št. SK75-21/000XX 
 
  
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 »končni prejemnik«) 
 
 
in 
 
 
[lastniki, ki skupaj dosegajo 100,00 %],  
 

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

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

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

 
 
(v nadaljevanju tudi  »Družbenik«)  
 
Vsi trije skupaj v nadaljevanju pogodbene stranke.  
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I. Uvodne ugotovitve 
 
1.1. Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da: 

1.1.1. je Končni prejemnik [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 končnega prejemnika [SKD oznaka] – [naziv dejavnosti]. 
1.1.3. Je SPS dne [datum] objavil razpis SK75 2021 – Semenski kapital – konvertibilno 

posojilo za zagon podjetij v višini 75.000,00 EUR (v nadaljevanju: Razpis) v okviru 
finančnega instrumenta »EKP lastniško in kvazi-lastniško financiranje podjetij 
(2014-2020)« (v nadaljevanju: finančni instrument), katerega namen je 
zagotavljanje spodbud za zagon in začetek poslovanja mladih in inovativnih 
podjetij. 

1.1.4. Se je Končni prejemnik prijavil na Razpis in v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije predložil ustrezno dokumentacijo, pri čemer prijava na razpis 
pomeni vlogo za financiranje. 

1.1.5. Končni prejemnik izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije za pridobitev 
posojila v skladu s to pogodbo, na podlagi razpisne dokumentacije SK75 2021, ki 
je bila objavljena v Uradnem listu št. 25/2021. 

1.1.6. Je SPS izdal sklep o odobritvi konvertibilnega (mezzanine) posojila v višini 75.000 
EUR, pod pogoji, določenimi s to pogodbo in javnim razpisom. 

1.1.7. SPS posojilo v višini 2/3 financira iz vira Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), v preostali 1/3 pa iz svojega lastnega vira. 

1.1.8. 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). 

1.1.9. Se finančna prednost iz finančnega instrumenta na Končnega prejemnika v celoti 
prenaša skladno z določili te pogodbe. 

1.1.10. Je za uresničitev konverzije potreben ustrezen sklep skupščine Družbe, ki ga mora 
potrditi skupščina Družbe s ¾ večino vseh družbenikov [izpolnjeni pa morajo biti 
tudi drugi pogoji].1 

1.1.11. Družbenik izpolnjuje vse zakonske in statutarne pogoje, da SPS omogoči 
konverzijo, če se bo SPS v skladu s to pogodbo zanjo odločil. 

1.1.12. 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. Znesek posojila, namen in državna pomoč 
 
2.1. SPS daje, Končni prejemnik pa sprejema posojilo v skupnem znesku do 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 končnega prejemnika, v primeru, če bi se 
SPS za konverzijo odločil. Pogodbene stranke se strinjajo, da je skrajni rok za morebitno 
konverzijo posojila do vračila posojila s strani končnega prejemnika.   

2.2. Namen posojila je zagotovitev potrebnih sredstev za zagon poslovanja končnega 
prejemnika in širitev njegovega poslovanja. Upravičeni stroški so določeni v razpisu in 
razpisni dokumentaciji. 

                                                      
1 Pogodbene stranke morajo skupaj razpolagati z zadostnim številom glasovalnih pravic za sprejem vseh 

odločitev, ki so potrebne za uresničitev obveznosti po tej pogodbi. 
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2.3. Skladnost porabe sredstev posojila s to pogodbo in namenom finančnega instrumenta 
se ugotavlja na podlagi informacij, ki jih SPS prejme od končnega prejemnika, ali ki jih 
pridobi sam iz javno dostopnih registrov oziroma jih pridobi pri ogledu na kraju samem. 
Če na podlagi teh informacij primerna poraba sredstev posojila ni izkazana, SPS šteje, 
da gre za nenamensko porabo sredstev posojila in s tem lahko tudi za zlorabo državne 
pomoči. V primeru, če je Končni prejemnik sredstva, ki mu jih je v skladu s to pogodbo 
zagotovil SPS, pridobil s kršitvijo pravil o državni pomoči, ki jo ugotovi pristojni 
organ, je Končni prejemnik dolžan vsa s tako kršitvijo prejeta sredstva, skupaj z 
zamudnimi obrestmi, ki se uporabljajo v primeru zlorabe državne pomoči, od dne vplačila 
posameznega zneska do vračila in povečano za pribitek zaradi predčasnega 
vračila posojila v višini 60% črpane in neodplačane glavnice v skladu s točko 
8.2. te pogodbe, vrniti SPS v roku 15 dni od prejema poziva za vračilo. Za izpolnitev 
obveznosti vračila prepovedane državne pomoči po tej točki jamčijo družbeniki solidarno 
in nerazdelno skupaj s Končnim prejemnikom. Obveznost vračila sredstev po tej točki ne 
vpliva na druge pravice in obveznosti, ki jih ima SPS v skladu s to pogodbo.  

2.4. Prejeto konvertibilno posojilo se ne sme nameniti za finančne naložbe v druga podjetja 
ali odvisne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, sme pa se nameniti za ustanovitev 
podružnic ali odvisnih družb s sedežem izven Republike Slovenije. Finančna naložba v 
osnovni kapital tako ustanovljene odvisne družbe ne sme presegati z zakonom določene 
minimalne višine osnovnega kapitala. 

2.5. Končni prejemnik je na dan odobritve posojila prejel državno pomoč (državna pomoč), 
kot izhaja iz spodnje razpredelnice: 

 
Vrsta državne 
pomoči 

Shema državne pomoči  Višina državne pomoči oz. 
bruto ekvivalent 
nepovratnih sredstev 
 

Po 22. členu 
Uredbe Komisije 
(EU) št. 
651/2014 
(GBER) 

Protokol o oblikovanju pogojev za 
pridobitev lastniškega in kvazi 
lastniškega financiranja iz virov 
Evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 651/2014 (št. priglasitve: BE01-
5665493-2019 z dne 10.4.2019) 

Je enaka višini posojila po tej 
pogodbi.  

 
III. Črpanje posojila 

 
3.1. Končni prejemnik posojilo po tej pogodbi črpa v treh enakih tranšah.  
3.2. SPS bo Končnemu prejemniku zagotovil posojilo, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji 

za črpanje posamezne tranše posojila na račun končnega prejemnika, IBAN: 
________________, odprt pri __________, BIC: _________________ pod naslednjimi 
pogoji in na naslednji način: 
3.2.1. prvo tranšo posojila v višini 25.000,00 EUR bo SPS zagotovil končnemu 

prejemniku z nakazilom na transakcijski račun končnega prejemnika, na podlagi 
ustrezno izpolnjenega in dokumentiranega zahtevka končnega prejemnika, s 
katerim bo ta od SPS zahteval izplačilo tranše oddanega zahtevka, najkasneje v 
roku 14 dni po podpisu Pogodbe o konvertibilnem posojilu; 

3.2.2. drugo tranšo v višini 25.000,00 EUR bo SPS zagotovil končnemu prejemniku pod 
določenimi pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in tej pogodbi 
najkasneje v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe.  

3.2.3. tretjo tranšo v višini 25.000,00 EUR bo SPS zagotovil končnemu prejemniku pod 
določenimi pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in tej pogodbi 
najkasneje v roku 7 mesecev od podpisa pogodbe.  

V primeru nedoseganja zastavljenih mejnikov, navedenih v razpisni dokumentaciji oz. 
negativne poslovne ocene se zahtevek za izplačilo druge in/ali tretje tranše 
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konvertibilnega posojila zavrne.  
3.3. Pogoji za črpanje tranš:  

3.3.1. Ta pogodba je veljavna. 
3.3.2. Končni prejemnik je predložil SPS zahtevek za črpanje tranše posojila z vsemi 

podatki kot to izhaja iz razpisne dokumentacije, pri čemer črpani znesek, skupaj 
z vsemi predhodno črpanimi zneski, ne presega zneska posojila iz točke 2.1 te 
pogodbe. 

3.3.3. Končni prejemnik nima neplačanih zapadlih obveznosti po tej pogodbi. 
3.3.4. Po podatkih iz registra transakcijskih računov pri AJPES končni prejemnik od 

vključno dneva predložitve zahtevka za črpanje tranše posojila do dneva črpanja 
nima blokiranih transakcijskih računov. 

3.3.5. Ne obstajajo okoliščine ali razlogi, kot izhaja iz te pogodbe, po kateri bi imel SPS 
pravico odpoklicati posojilo ali odpovedati to pogodbo v skladu s katerokoli alinejo 
točke 13.1. te pogodbe, razen devete alineje.  

3.4. Zahtevek za črpanje tranše posojila, ki ga prejme SPS, sme končni prejemnik odpoklicati 
ali umakniti zgolj s predhodnim pisnim soglasjem SPS.  

3.5. Končni prejemnik ne more ponovno črpati odplačanih zneskov posojila.  
 

IV. Pogodbene obresti, zamudne obresti in nadomestila  
 
4.1. Končni prejemnik se zaveže za črpani in neodplačani znesek posojila plačati SPS 

pogodbene obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti te pogodbe, pri čemer 
je obresti dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve tranše posojila v skladu 
s to pogodbo. Pogodbena obrestna mera znaša 4% p.a. (štiri odstotke letno).   

4.2. Za posojilo SPS izračunava obresti po linearni metodi, kjer se upošteva 360 dni za leto. 
4.3. Pogodbene obresti se obračunavajo mesečno na zadnji dan koledarskega meseca in 

zapadejo v plačilo ter jih je Končni prejemnik dolžan plačati v roku 8 (osem) dni od 
datuma obračuna.  

4.4. Končni prejemnik je v primeru zamude s plačilom zapadlih terjatev iz naslova te pogodbe,  
dolžan plačati SPS poleg zneska zapadlih terjatev tudi zamudne obresti, obračunane 
na tak znesek. Obrestna mera zamudnih obresti je enaka zakonski zamudni obrestni meri 
v Republiki Sloveniji. Zamudne obresti se obračunavajo in zapadejo v plačilo enako kot 
pogodbene obresti. 

4.5. SPS končnemu prejemniku ne zaračuna nadomestil za odobritev in vodenje posojila. 
4.6. SPS končnemu prejemniku ne zaračunava nadomestil za nečrpani del posojila. 
4.7. V primeru izvedene konverzije v skladu z določbo točke VI. te pogodbe se pogodbene 

obresti prenehajo obračunavati. 
 

V. Zavarovanje posojila 
 

5.1. Posojilo po tej pogodbi se daje brez zavarovanj. Edini instrument zavarovanja posojila 
predstavlja možnost konverzije posojila v skladu s to pogodbo. 

 
VI. Konverzija posojila 

 
6.1. SPS lahko posojilo Končnemu prejemniku ves čas ročnosti posojila in po lastni presoji 

konvertira v lastniški delež, Družbenik in Končni prejemnik pa sta mu konverzijo dolžna 
omogočiti. V lastniški delež se vselej lahko konvertira zgolj stanje glavnice posojila na en 
delovni dan pred konverzijo brez obresti. SPS lahko konverzijo v skladu s to točko izvede 
v vsakem primeru (i) povečanja osnovnega kapitala (skupaj z vplačanim presežkom 
kapitala in naknadnimi vplačili) Končnega prejemnika in/ali (ii) vstopa novega 
investitorja, oboje pri minimalni višini investicije 100.000 EUR. Posojilo se konvertira po 
vrednotenju, po katerem namerava Končni prejemnik povečati osnovni kapital oziroma 
po vrednotenju po katerem vstopa v družbo novi investitor, pri čemer se SPS posojilo v 
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tem primeru konvertira z 20 % diskontom. Pogodbene stranke se v zvezi s tem strinjajo, 
da pomeni novi investitor osebo, ki ni kapitalsko, interesno ali osebno kakorkoli povezana 
s katerokoli pogodbeno stranko. 

6.2. V primeru, če se SPS odloči posojilo konvertirati, mora to sporočiti nasprotnim 
pogodbenim strankam ter v istem sporočilu zahtevati konverzijo posojila v lastniški delež 
Končnega prejemnika, v roku, ki ga za to določi SPS, ki pa ne more biti krajši od 25 dni 
od dne, ko se po tej pogodbi šteje, da sta nasprotni pogodbeni stranki prejeli zahtevo. 
Zahteva SPS bo vsebovala ustrezno oblikovan predlog sklepa skupščine Družbe, na 
podlagi katerega bo Končni prejemnik s konverzijo posojila povečal osnovni kapital. 

6.3. Končni prejemnik in Družbenik sta dolžna na zahtevo SPS iz prejšnjega odstavka 
odgovoriti v 7 delovnih dneh in sporočiti ali se strinjata s konverzijo ali ne. V primeru, če 
se s konverzijo ne strinjata, sta dolžna nemudoma predlagati predčasno vračilo posojila 
skladno s poglavjem VIII. te pogodbe. 

6.4. V primeru, če se Družbenik strinja s konverzijo, se končni prejemnik obvezuje, da bo 
brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku 3 dni od prejema zahteve SPS iz 
točke 6.2., sklical skupščino družbe in na dnevni red uvrstil 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 6.2. predlagal SPS. 

6.5. 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 dokončnega poplačila posojila v skladu s točko 6.1. te pogodbe. 

6.6. Ne glede na določbe te točke 6.1. lahko SPS, v času ročnosti posojila, posojilo konvertira 
v lastniški delež Končnega prejemnika tudi po lastni presoji, tako da prejme ob konverziji 
za dano posojilo 20% poslovni delež. Ta delež se lahko zmanjša v primeru, da bodisi 
Končni prejemnik bodisi Družbenik uspe dokazati, da znaša ocenjena vrednost Končnega 
prejemnika, ki jo mora potrditi pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij, vpisan v 
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, 
najmanj 500.000 EUR, pri čemer se za vsakih dopolnjenih 100.000 EUR nad 500.000 
EUR poslovni delež ob konverziji zmanjša za 1%, pri čemer pa v nobenem primeru ne 
more biti nižji od 8%. V izogib dvomu to pomeni, da bi v primeru, če bi ocenjena vrednost 
Končnega prejemnika znašala vsaj 600.000 EUR, SPS ob konverziji prejel 19% poslovni 
delež Končnega prejemnika, v primeru če bi ocenjena vrednost Končnega prejemnika 
znašala vsaj 1.000.000 EUR pa bi SPS prejel 15% poslovni delež. V lastniški delež se 
vselej lahko konvertira zgolj stanje glavnice posojila na en delovni dan pred konverzijo 
brez obresti. 
    

VII. Vračilo posojila 
 

7.1. Če se SPS ne odloči za konverzijo posojila, se Končni prejemnik zaveže črpani znesek 
posojila odplačati SPS v enakih [24] mesečnih, obrokih, ki zapadejo v plačilo 1. delovni 
dan v koledarskem mesecu po poteku moratorija za vračilo posojila [vstaviti dan, ko 
poteče moratorij], pri čemer prvi obrok posojila zapade v plačilo v mesecu [Mesec] leta 
[Leto], zadnji obrok pa zapade v plačilo na datum končne zapadlosti te pogodbe, to je 
dne [Mesec] leta [Leto].  

7.2. V času obročnega odplačevanja se posojilo obrestuje po pogodbeni obrestni meri in na 
način, določen v IV. poglavju te pogodbe.  

7.3. SPS pošlje končnemu prejemniku amortizacijski načrt po izvršenem zadnjem črpanju 
posojila. 

7.4. Morebitne razlike, nastale zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti natančno, se 
poračunajo pri zadnjem obroku.  

7.5. V primeru, če Končni prejemnik zamuja s plačilom petih obrokov obresti ali dveh obrokov 
glavnice posojila za več kot 30 dni, lahko SPS odstopi od pogodbe brez opozorila in 
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odpovednega roka in od končnega prejemnika zahteva takojšnje vračilo posojila skupaj 
s pogodbenimi obrestmi do dne odstopa od pogodbe. 

7.6. SPS se lahko na podlagi utemeljene prošnje Končnega prejemnika po lastni presoji odloči 
za podaljšanje moratorija za vračilo posojila iz točke 7.1. te pogodbe, vendar za največ 
24 mesecev. V tem primeru se za obdobje podaljšanja moratorija podaljša tudi ročnost 
posojila. 
 

VIII. Predčasno vračilo posojila 
 

8.1. Končni prejemnik lahko predčasno vrne posojilo zgolj v celoti in zgolj pod pogojem 
predhodnega pisnega soglasja SPS. 

8.2. V primeru prejetega soglasja iz prejšnjega odstavka je končni prejemnik dolžan SPS vrniti 
celotno glavnico posojila z vsemi obračunanimi obrestmi ter vse druge zapadle terjatve 
po tej pogodbi in pribitek v višini 60 % črpane in neodplačane glavnice (pribitek zaradi 
predčasnega vračila).  

8.3. Končni prejemnik je pisno soglasje od SPS, kot izhaja iz prvega odstavka tu, dolžan 
zaprositi najmanj 30 (trideset) dni pred nameravanim predčasnim vračilom posojila. 
Predčasno vračilo je končni prejemnik dolžan izvesti v največ osmih (8) dneh od prejema 
soglasja SPS iz prvega odstavka.  

8.4. Predčasno vračilo posojila, opravljeno v nasprotju s prejšnjimi odstavki, se vrne 
končnemu prejemniku brez obresti ter v breme stroškov končnega prejemnika. 

8.5. V primerih odpoklica posojila s strani SPS se prejšnji odstavki tega poglavja ne 
uporabljajo.  

 
IX. Posebne pravice SPS 

 
9.1. Pravice SPS v primeru konverzije 

Pogodbene stranke se strinjajo, da  bodo v primeru konverzije posojila v skladu s VI. 
Poglavjem ali v skladu s točko 7.5. te pogodbe, SPS omogočile lastniški vstop v Končnega 
prejemnika 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 Končnega prejemnika, pri čemer bo prednostna pravica drugih družbenikov 
izključena. Družbeno pogodbo Končnega prejemnika bodo Pogodbene stranke prilagodili 
tako, da bo SPS pridobil najmanj naslednje pravice: 

 
9.1.1. Predkupna pravica 

 

Družbena pogodba Končnega prejemnika bo urejala običajno predkupno 
pravico obstoječih družbenikov in predkupno pravico Končnega prejemnika. 
Pri prenosu poslovnega deleža ali njegovega dela tretji osebi ali družbeniku 
bodo imeli družbeniki pod enakimi pogoji prednostno pravico (predkupno 
pravico) do prevzema tega deleža, sorazmerno s svojim obstoječim poslovnim 
deležem. Če obstoječi družbeniki predkupne pravice ne bodo uveljavljali, jo 
lahko uveljavlja Končni prejemnik skladno s sklepom skupščine družbenikov.  

 
 
 

9.1.2. 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. 
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9.1.3. Pravico zahtevati skupno prodajo (»Drag Along«) 

 
V primeru, če želi dobroverni tretji, ki ni Družbenik oziroma Končni prejemnik 
ali njegova povezana oseba, pridobiti 100% poslovni delež Družbe za kupnino 
za 100% poslovni delež Končnega prejemnika, ki je v celoti plačljiva v gotovini 
ob sklenitvi pogodbe o prenosu deleža, in se bo s tako prodajo strinjal SPS, se 
Družbenik zavezuje, da bo vse svoje poslovne deleže prodal takemu 
ponudniku in da bo ravnal ter storil vse, kar je koristno ali potrebno, da 
ponudnik pod pogoji ponudbe pridobi vse poslovne deleže Končnega 
prejemnika. 

 
9.1.4. Pravico zahtevati obvezno prodajo deleža (»Good leaver / Bad Leaver«) 

 
SPS bo imel pravico od Družbenika zahtevati prodajo poslovnega deleža 
Družbenika, ki sodeluje s Končnim prejemnikom na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, podjemne pogodbe ali druge pogodbe o opravljanju storitev za 
Končnega prejemnika v primeru (i) prenehanja njegove podjemne ali druge 
pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi ali (ii) v primeru kršitve konkurenčne 
prepovedi ali kršitve dolžnosti varovanja poslovnih skrivnosti, ki takega 
Družbenika zavezujejo v razmerju do Končnega prejemnika. 
 
V primeru, če bo Družbenik štel za nelojalnega družbenika (pod pogoji, ki bodo 
določeni v družbeni pogodbi Končnega prejemnika), bo dolžan poslovni delež 
prodati Končnemu prejemniku, SPS oziroma osebi, ki jo SPS določi za 1 EUR, 
v primeru, če bo štel za lojalnega družbenika pa po ceni, ki bo odražala 
pošteno tržno vrednost poslovnega deleža. 
   

9.1.5. Pravico preglasovanja (»Flip Over«) 
 
SPS bo imel ne glede na višino njegovega poslovnega deleža pravico do 
preglasovanja Družbenika v primerih (i) vložitve pravnomočne zahteve za 
preiskavo zoper člana poslovodstva Končnega prejemnika za kaznivo dejanje 
zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet; (ii) če je kateri izmed članov 
poslovodstva Končnega prejemnik huje kršil družbeno pogodbo, interne akte 
ali pravila ali katero koli drugo pogodbo, ki zavezuje Končnega prejemnika, 
kadar bi taka kršitev predstavljala kaznivo dejanje ali razlog za izredno 
odpoved pogodbe o zaposlitve; (iii) če je Končni prejemnik dolgoročno plačilno 
nesposoben ali insolventen po predpisih in standardih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij (iv) če poslovodstvo Končnega prejemnik za sklepanje 
posameznih poslov ne pridobi soglasja relevantnih soglasje dajalcev ali če ne 
poroča v skladu z družbeno pogodbo Končnega prejemnika. SPS bo v teh 
primerih imel glasovalne pravice v višini 90% vseh glasov, ki upravičujejo do 
glasovanja na skupščini Končnega prejemnika. 

 
9.1.6. Prednost pri poplačilu (»Liquidation preference«) 

 
V primeru kakršnegakoli prenehanja Končnega prejemnika, vključno z njegovo 
likvidacijo ter v primeru prodaje sredstev Končnega prejemnika, bo imel SPS, 
prednostno pravico pri poplačilu iz premoženja Končnega prejemnika pred 
Družbenikom, in sicer do zneska, ki ga je SPS vložil oziroma vplačal za 
pridobitev poslovnega deleža v Končnem prejemniku in morebitnih naknadnih 
vplačil. Za prenehanje Končnega prejemnika se šteje stečaj družbe, likvidacija 
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in/ali vsako materialno statusno preoblikovanje družbe, ki ima za posledico 
izbris družbe iz sodnega registra. 
 
Če premoženje Končnega prejemnika, v primeru prenehanja ne zadošča za 
prednostno poplačilo SPS ali če ga ni mogoče prodati, bo SPS upravičen po 
lastni presoji prevzeti vsa osnovna sredstva, intelektualno lastnino ter 
morebitno drugo lastnino Končnega prejemnika pred Družbenikom. 
 
Pravica prednostnega poplačila velja tudi v primeru transakcije, katere učinek 
je prodaja sredstev Končnega prejemnika oziroma prevzem kontrole nad 
Končnim prejemnikom, ki obsega zlasti, vendar ne izključno združitve, 
reorganizacije, konsolidacije ali prodaje večinskega deleža Končnega 
prejemnika ter prodaje prenosa vseh ali pomembnega dela vseh sredstev 
Končnega prejemnika na tretjo osebo (dogodek enak prenehanju). 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. 

 

9.2. Upravljanje Končnega prejemnika 
Pogodbene stranke se strinjajo, da bo za sklenitev naslednjih poslov Končnega 
prejemnika oziroma sprejem naslednjih korporacijskih odločitev Končnega prejemnika 
potrebno predhodno pisno soglasje SPS, vse do popolnega odplačila posojila v skladu s 
to pogodbo oziroma lastniškega izhoda SPS: 

- Pridobivanje in odsvajanje lastnih deležev Končnega prejemnika; 
- Letni načrt poslovanja, načrt investicijskih vlaganj – poslovni načrt 

Končnega prejemnika; 
- Razpolaganje s pravicami intelektualne lastnine Končnega prejemnika; 
- Sklepanje pogodb o zaposlitvi ter kakršnihkoli drugih pogodb s ključnim 

vodstvenim kadrom ali družbeniki Končnega prejemnika ali z njimi 
povezanimi osebami ali spreminjanje le-teh; 

- Sprememba, povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala Končnega 
prejemnika; 

- Predlog za začetek kateregakoli postopka zaradi insolventnosti 
Končnega prejemnika;  

- Sprejem internih aktov Končnega prejemnika in njihovih sprememb; 
- Nakup, prodaja ali obremenitev lastniških deležev v drugih družbah, ki 

so povezane z Končnim prejemnikom;  
- za pridobivanje, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin ali 

drugega premoženja Končnega prejemnika; 
- 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 EUR; 

- sklepanje pravnih poslov, ki ne sodijo v okvir rednega poslovanja 
Končnega prejemnika, v znesku nad 5.000 EUR in vseh pravnih poslov 
v znesku nad 15.000 EUR; 

- ustanavljanje novih Družb, pridobivanje sredstev v obstoječih Družbah 
in vstopanje v partnerstva ali združenja z drugimi družbami; 

- transakcije med povezanimi osebami Končnega prejemnika; 
- ustanavljanje ali zapiranje podružnic in odvisnih družb Končnega 

prejemnika; 
- uvedbo novih poslovnih aktivnosti, ki ne sodijo v okvir rednega 

poslovanja Končnega prejemnika. 
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9.3. Ključni kader 
9.3.1. Pogodbene stranke ugotavljajo, da je sodelovanje ključno za uresničevanje 

ciljev, opredeljenih s Poslovnim načrtom. Zato se Končni prejemnik obveže, da 
bo z družbenikom oz. družbeniki sklenil 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. 
 

9.3.2. Pogodbene stranke 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 Končnega prejemnika. 

 
9.4. Obveznost poročanja 

Končni prejemnik bo SPS tekoče posredoval oziroma omogočil: 

 do 20. dne v naslednjem mesecu mesečno poročilo o poslovanju Končnega 
prejemnika 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 Končnega prejemnika; Obvezna priloga mesečnega poročila je 
izpis prometa iz vseh transakcijskih računov Končnega prejemnika; 

 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 3 mesecev po izteku poslovnega leta zaključni račun in letno poročilo Končnega 
prejemnika za zaključeno poslovno leto; 

 najkasneje do 20. dneva v predzadnjem mesecu poslovnega leta predložiti letni načrt 
Končnega prejemnika, skupaj z letno projekcijo računovodskih izkazov za naslednje 
leto; 

 vpogled v vse dokumente Končnega prejemnika; 
 SPS ima pravico kadarkoli zahtevati dodatne informacije o poslovanju. 
 
Končni prejemnik je dolžan vzdrževati in hraniti arhiv celotne dokumentacije v zvezi s to 
pogodbo še 10 let po izpolnitvi vseh finančnih obveznosti iz te pogodbe. Prav tako se 
Končni prejemnik zavezuje, da bo do poteka 10 let po izpolnitvi vseh finančnih obveznosti 
iz te pogodbe, omogočil SPS in/ali Pristojnemu organu v skladu s to pogodbo neposredni 
nadzor nad vso dokumentacijo in vsemi podatki, s katerimi razpolaga Končni prejemnik 
in so povezani z izpolnjevanjem te pogodbe. Končni prejemnik je dolžen pristojnim 
organom omogočiti nadzor na sedežu Končnega prejemnika oziroma v njegovih 
poslovnih prostorih. SPS oziroma Pristojni organ sta dolžna nadzor v skladu s to točko 
predhodno najaviti. Kot Pristojni organ v skladu s to točko se štejejo zlasti, vendar ne 
izključno: SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma vsak drug organ Republike Slovenije, ki je 
pristojen za izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja Operativnega programa, 
kot je opredeljen v Posebnih pogojih, kar so na dan sklenitve te pogodbe (i) organ 
upravljanja Operativnega programa, (ii) organ za potrjevanje Operativnega programa, 
(iii) revizijski organ Operativnega programa, (iv) Računsko sodišče Republike Slovenije, 
(v) Evropska Komisija in (vi) Evropsko računsko sodišče. 

 
9.5. Revizija 
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SPS ima kadarkoli v času trajanja te pogodbe pravico zahtevati neodvisno revizijo 
poslovanja končnega prejemnika, končni prejemnik pa je dolžan revizorju, ki ga izbere 
SPS, omogočiti izvedbo revizije omogočiti v roku 15 od prejema pisnega poziva SPS. V 
primeru ugotovljenih pomembnih nepravilnosti bremenijo stroški revizije Družbenika, 
sicer pa SPS.  
 
Končni prejemnik se zavezuje, da bo do poteka 10 let po izpolnitvi vseh finančnih 
obveznosti iz tega pogodbe oziroma pogodb, ki temeljijo na tej pogodbi, omogočil SPS 
in/ali Pristojnemu organu neposredni nadzor nad vso dokumentacijo in vsemi podatki, s 
katerimi razpolaga Končni prejemnik in so povezani z izpolnjevanjem te pogodbe. SPS in 
Pristojni organ sta dolžna nadzor v skladu s to točko predhodno najaviti. Kot Pristojni 
organ v skladu s to točko se štejejo zlasti, vendar ne izključno: SID – Slovenska izvozna 
in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
oziroma vsak drug organ Republike Slovenije, ki je pristojen za izvajanje, upravljanje, 
nadzor ali revizijo izvajanja Operativnega programa, kot je opredeljen v Posebnih 
pogojih, kar so na dan sklenitve te pogodbe (i) organ upravljanja Operativnega 
programa, (ii) organ za potrjevanje Operativnega programa, (iii) revizijski organ 
Operativnega programa, (iv) Računsko sodišče Republike Slovenije, (v) Evropska 
Komisija in (vi) Evropsko računsko sodišče. 
 

9.6. Druge obveznosti 
Končni prejemnik je dolžan 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. 

Končni prejemnik se zavezuje: 
 da bo pri vseh svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini, uporabljala logotip 

SPS-a in EKP,  

 da bo SPS (posredno Republiko Slovenijo) predstavila kot enega izmed svojih finančnih 
podpornikov, 

 da bo logotip SPS-a in EKP umestila na svojo spletno stran, 
 da bo pripravljen sodelovati z ostalimi podjetji, ki so prejela sredstva na javnih razpisih 

za semenski kapital s strani SPS. Sodelovanje vključuje pomoč pri mreženju v tujini, 
pomoč z izmenjavo mnenj in izkušenj ter z izmenjavo drugih informacij, ki niso zaupne 
narave.  
 

9.7. Ekonomično ravnanje 
Končni prejemnik se zavezuje, da bo oddajal naročila za nabavo blaga ali opravljanje 
storitev v zvezi s projektom v skladu s predpisi o javnem naročanju, oziroma po nabavnih 
postopkih, ki izpolnjujejo kriterije ekonomičnosti in učinkovitosti, če se pravila o javnem 
naročanju ne uporabljajo.  

X. Strokovni svet 
 
10.1. Končni prejemnik se zavezuje, da bo v roku 30 dni od podpisa te pogodbe, oblikoval 

posvetovalno telo oziroma strokovni svet, ki poslovodstvu svetuje pri strateških 
odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila 
poslovodje. 

10.2. Končni prejemnik ima strokovni svet, ki je posvetovalne narave in ni organ upravljanja 
družbe. Strokovni svet ima lahko do šest članov (vključno z enim od predstavnikov 
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poslovodstva), ki bodo praviloma: 
 poslovodja in tehnični poslovodja; 

 predstavnik SPS; 
 zasebni investitor (če ima končni prejemnik zasebnega investitorja); 
 poslovni mentor in 
 poslovni svetovalec. 

10.3. Strokovni svet se sestane po potrebi, vendar pa najmanj dvakrat letno, razen v primerih 
ko člani strokovnega sveta presodijo, da podjetje ne posluje več aktivno. 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. 

 
XI. Izjave in jamstva 

 
11.1. Družbenik in Končni prejemnik potrjujeta in jamčita: 

 sklenitev te pogodbe ne nasprotuje ustanovitvenim aktom in statutu Končnega 
prejemnika, 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; 

 so pogodbo ter druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale ustrezno pooblaščene 
osebe;  

 za namene, za katere je dano posojilo, ni prejel nobenih drugih javnih sredstev niti 
jih ne namerava prejeti; 

 sta seznanila SPS z vsemi okoliščinami, dejstvi in podatki, ki so jima znani ali bi jima 
morali biti znani (pri čemer sta opravila vsa ustrezna preverjanja, da bi to ugotovila) 
in ki bi lahko vplivali na odločitev SPS o sklenitvi te pogodbe, ter da so vsi podatki, 
ki sta jih posredovala SPS s tem v zvezi (še zlasti pa vloga za financiranje s prilogami) 
resnični, popolni, točni, nespremenjeni, polno veljavni in niso zavajajoči; 

 končni prejemnik posluje po predpisih Republike Slovenije in EU in ne krši nobenega 
sklepa, odločbe, sporazuma, pogodbe ali druge obveznosti, ki ga zavezujejo v 
obsegu in na način, ki bi lahko pomembno negativno vplival na njegov status, 
poslovanje, finančno stanje ali izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi; 

 zoper kateregakoli izmed njiju ni bil sprožen in jima tudi ne grozi kakršen koli sodni, 
arbitražni, upravni ali drug postopek, ki bi lahko pomembno negativno vplival na 
njun status, poslovanje, finančno stanje ali izpolnjevanje drugih obveznosti po 
pogodbi; 

 zoper končnega prejemnika ali odgovorno in pooblaščeno osebo oziroma njegovega 
zaposlenega ali tretjo osebo, ki je sodelovala pri odločanju v zvezi s predmetnim 
posojilnim poslom, ni pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem bi bila 
ugotovljena odgovornost navedenih oseb za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) 
goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih 
organov, zlorabo položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma; 

 po njunem najboljšem vedenju sredstva povezana s financiranjem končnega 
prejemnika niso nezakonitega izvora ter niso povezana s pranjem denarja in 
financiranjem terorizma; 

 po njunem najboljšem vedenju odgovorne in pooblaščene osebe, kot tudi zaposleni 
in katerekoli tretje osebe, ki so oziroma bodo delovale v njegovem imenu in za 
njegov račun pri dogovarjanju, sklepanju in izpolnjevanju kreditne pogodbe, niso in 
ne bodo izvajali ali sodelovali pri dejanjih, ki jih Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list 
RS, št. 50/12 - UPB, 6/16 - popr., 54/15, 38/16 in 27/17) opredeljuje kot nedovoljeno 
sprejemanje oziroma dajanje daril, jemanje oziroma dajanje podkupnine ali kot 
sprejemanje koristi oziroma dajanje daril za nezakonito posredovanje, kakor tudi da 
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po najboljšem vedenju tovrstna dejanja niso (bila) prisotna pri partnerju/partnerjih, 
ki sodeluje/sodelujejo pri delovanju končnega prejemnika; 

 ni nastopil in ne pričakujeta, da bo nastopil razlog za odpoklic ali odpoved posojila 
po tej pogodbi; 

 sta seznanjena s pravili o državni pomoči in posledicami kršitev teh pravil; 
 pri poslovanju končnega prejemnika ne krši delovne in socialne zakonodaje, pravil 

o enakih možnosti in nediskriminaciji, predpisov s področja varovanja okolja, pravil 
s področja integritete in preprečevanja korupcije ter predpisov s področja 
preprečevanja pranja denarja, boja proti terorizmu in davčnih utaj; 

 so bila upoštevana navodila, ki mu jih je SPS posredoval na osnovi priporočil 
povezanih z upravljalnimi preverjanji in revizijami opravljenih s strani organov 
Republike Slovenije ali Evropske Unije, ki so v skladu s pravili pristojni za izvajanje, 
upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja Operativnega programa (v nadaljevanju: 
Pristojni organi). 

11.2. Družbenik in Končni prejemnik zagotavljata, da v kolikor ne bo sporočil drugače, velja 
domneva, da so vse izjave, zagotovila in jamstva iz prejšnjega odstavka, razen če iz 
posamezne izjave izhaja drugače, ponovno podana, polno veljavna, resnična, popolna, 
točna in niso zavajajoča tudi ob vsakem črpanju posojila, odplačilu posojila, plačilu 
obresti in vsakem drugem plačilu po tej pogodbi ter ob posredovanju poročil, finančnih 
in drugih izkazov končnega prejemnika.  
 

XII. Pogodbena kazen 
 
12.1. Če Družbenik oziroma Končni prejemnik kršita določila poglavij  VI., IX. in XI. te pogodbe, 

sta dolžna SPS solidarno plačati pogodbeno kazen v višini 29.000 EUR. Pogodbeno kazen 
sta Družbenik in Končni prejemnik dolžna plačati v 30 dneh od dneva prejema pisne 
zahteve SPS za plačilo pogodbene kazni. 

12.2. Če končni prejemnik na poziv SPS ne pošlje poročil v skladu z vsakokrat veljavnim 
navodilom o poročanju, kot je to določeno s to pogodbo, SPS končnemu prejemniku 
pošlje opomin z dodatnim rokom najmanj osem (8) dni za izpolnitev. V primeru, da tudi 
v tem dodatnem roku končni prejemnik ne izpolni svojih obveznosti, lahko SPS 
zakonitemu zastopniku končnega prejemnika zaračuna pogodbeno kazen v višini 
1.000,00 EUR za posamezno kršitev. Pogodbeno kazen mora zakoniti zastopnik 
končnega prejemnika plačati v osmih (8) dneh od dneva izdaje računa.  

12.3. Plačilo pogodbene kazni, določeno v točkah 12.1. in 12.2., 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. 

12.4. Pogodbena stranka, 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. 

 
XIII. Odpoklic posojila ali odpoved pogodbe 

 
13.1. SPS lahko posojilo odpokliče ali odpove to pogodbo in s tem zahteva takojšnje vračilo 

vseh črpanih in neodplačanih zneskov posojila, skupaj s pogodbenimi obrestmi, 
penalnimi in zamudnimi obrestmi, nadomestili in pogodbenimi kaznimi ter povračilo vseh 
stroškov povezanih s posojilom, če nastopi katerakoli od naslednjih okoliščin ali 
dogodkov: 
 Končni prejemnik ne izpolni pravilno katerekoli denarne obveznosti po tej pogodbi; 

 Končni prejemnik ne upošteva razpisnih pogojev ali če pomembno krši določila te 
pogodbe; 
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 Končni prejemnik ne izpolni pravilno katerekoli druge obveznosti po tej pogodbi, 
niti v roku 14 (štirinajst) dni po opominu SPS, če je takšno nepravilno izpolnjeno 
obveznost v tem dodatnem roku mogoče izpolniti in s tem kršitev odpraviti; 

 Končni prejemnik po katerikoli drugi pogodbi ni izpolnil svojih denarnih obveznosti 
ali je njegova obveznost po katerikoli drugi pogodbi predčasno zapadla v plačilo ali 
katerikoli upnik končnega prejemnika pridobi pravico od njega zahtevati predčasno 
poravnavo dolga; 

 katerokoli jamstvo ali izjava po tej pogodbi ali informacija posredovana na podlagi 
drugih obvez končnega prejemnika po tej pogodbi je ali se izkaže, da je bila 
netočna, nepopolna, napačna, zavajajoča ali ni bila polno veljavna, ko je bila dana 
ali ko se je štelo, da je bila ponovno podana; 

 končni prejemnik posojilo v celoti ali delno uporabi v nasprotju z namenom za 
katerega je bilo dano; 

 končni prejemnik sprejme sklep o svojem prenehanju ali preneha z dejanskim 
poslovanjem; 

 končnemu prejemniku preneha veljati katerokoli soglasje ali dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti; 

 SPS, neodvisno od postopkov zaradi insolventnosti, oceni, da je Končni prejemnik 
insolventen ali da obstojijo drugi razlogi, na podlagi katerih se lahko utemeljeno 
sklepa, da končni prejemnik ob zapadlosti ne bo mogel izpolniti katerekoli svoje 
obveznosti po tej pogodbi (npr. finančno-ekonomski položaj končnega prejemnika 
se bistveno poslabša glede na stanje ob odobritvi kredita); 

 zoper končnega prejemnika je uveden ali mu grozi kakršenkoli sodni, arbitražni, 
upravni ali drug postopek, ki bi po mnenju SPS lahko bistveno vplival na pravilno 
izpolnjevanje obveznosti končnega prejemnika po tej pogodbi; 

 zoper končnega prejemnika, odgovorno in pooblaščeno osebo končnega 
prejemnika ali zaposlenega, ki je sodeloval pri odločanju v zvezi s predmetnim 
posojilnim poslom, je pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem je bil pri 
svojem delu spoznan za krivega kaznivega dejanja v zvezi s (poslovno) goljufijo, 
korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, 
zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma; 

 izpolnjevanje katerekoli obveznosti končnega prejemnika po tej pogodbi postane 
nezakonito ali katerakoli njegova obveza po tej pogodbi ni pravno veljavno 
izvršljiva; 

 končni prejemnik objavi ali sporoči namero o statusnem preoblikovanju, če bi bilo 
po oceni SPS zaradi takih sprememb lahko kakorkoli ogroženo pravilno 
izpolnjevanje obvez končnega prejemnika po tej pogodbi; 

 pri tej pogodbi kdorkoli v imenu ali na račun katerekoli pogodbene stranke obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist z namenom, da: 

- pridobi posel ali 
- sklene kreditno pogodbo pod ugodnejšimi pogoji ali 
- opusti dolžen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti po 

kreditni pogodbi ali 
- drugače s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroči škodo ali pa 

omogoči pridobitev nedovoljene koristi kakšni pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

 če SPS ugotovi, da so podatki iz dokumentacije, ki jo je končni prejemnik predložil 
SPS v postopku javnega razpisa, neresnični; 

 če končni prejemnik in/ali Družbenik krši katerokoli določilo te pogodbe. 
13.2. Z dnem, ko Končni prejemnik prejme obvestilo SPS o odpoklicu posojila ali odpovedi te 

pogodbe, zapadejo v plačilo vse obveznosti iz te pogodbe. Od tega dne Končni 
prejemnik dolguje SPS tudi zakonske zamudne obresti od dneva zamude dalje do 
plačila. 

13.3. SPS v primeru nezakonito podeljene ali zlorabljene državne pomoči, to je njene uporabe 
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v nasprotju s to pogodbo ali veljavnimi predpisi, od končnega prejemnika zahteva njeno 
vračilo v višini, ki jo izračuna SPS, s pripadki. Terjatve iz naslova nezakonite ali 
zlorabljene državne pomoči zapadejo v plačilo na dan, ko končni prejemnik prejme 
zahtevek za vračilo. 

13.4. Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko SPS odstopi od pogodbe, pogodbo prekine 
ali odstopi od izplačila nadaljnjih tranš posojila, če končni prejemnik ne upošteva 
razpisnih pogojev ali če pomembno krši določila te pogodbe. 
 

XIV. Pošiljanje obvestil in skrbnik pogodbe 
 
14.1. Vsa pisanja v zvezi s to pogodbo bodo pogodbene stranke pošiljale na naslednje 

naslove: 
 
Na strani SPS: 
 
Na strani Končnega prejemnika: 
 
Na strani Družbenika: 
 

14.2. Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s to pogodbo prejeta z dnem prejema elektronskega 
sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove v običajnem delovnem 
času med 8. in 16. uro, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan. V primeru 
poštne pošiljke pa se šteje, da je bilo obvestilo prejeto z iztekom 5 (petega) dne od 
dneva oddaje pošiljke na pošto, če je pošiljka bila poslana na zadnji posredovani naslov 
oziroma z dnem osebne vročitve, če je šlo za priporočeno poštno pošiljko in je bila ta 
vročena pred iztekom 5 (pet) dni od oddaje. 

14.3. Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli spremeni svoje podatke iz prve točke  tega 
poglavja. To stori tako, da na način iz prejšnjega odstavka obvesti preostale pogodbene 
stranke o spremembi. Sprememba učinkuje od poteka 14 dni od dneva, ko se skladno 
s to pogodbo šteje, da je bilo obvestilo o spremembi s strani preostalih pogodbenih 
strank prejeto. 

 
XV. Izpolnjevanje plačilnih obveznosti po tej pogodbi 

 
15.1. Za namene kreditne pogodbe »delovni dan« pomeni vsak dan, razen sobot, nedelj in 

drugih dni, na katere banke v Republiki Sloveniji ne poslujejo in/ali ne opravljajo 
plačilnega prometa.  

15.2. Vse plačilne obveznosti po tej pogodbi bo končni prejemnik plačeval v evrih na 
poravnalni račun SPS IBAN SI56 xxxx xxxx xxxx xxx ali na katerikoli drug račun v skladu 
s pisnimi navodili SPS. 

15.3. Kot datum vračila obroka glavnice posojila in datum plačila obresti oziroma katerega 
koli dolžnega zneska po tej pogodbi se šteje dan, ko SPS prejme dolgovani znesek na 
svoj račun. 

15.4. Končni prejemnik, ne glede na ostala določila te pogodbe, soglaša, da se morebitna 
preplačila plačilnih obveznosti po tej pogodbi ne vračajo, ne obrestujejo in ne 
revalorizirajo, ampak se porabijo za poravnavo prve naslednje plačilne obveznosti po 
tej pogodbi, ob njeni zapadlosti. Za preplačila po tej pogodbi se štejejo izključno zneski, 
ki so manjši od vsote dveh obrokov glavnice posojila. V primeru, ko se glavnica vrača 
v manj kot treh obrokih, se za preplačilo štejejo zneski, ki so manjši  od polovice letnih 
pogodbenih obresti glede na leto, v katerem pride do preplačila.  

15.5. Vsa plačila SPS po tej pogodbi morajo biti izvršena v celoti, v prosto in takoj 
razpoložljivih sredstvih, brez uveljavljanja ali sklicevanja na kakršen koli pobot ali 
nasprotne terjatve in brez odbitkov ali odtegljajev iz naslova davkov, pristojbin ali 
drugih izdatkov podobnega značaja ali zmanjšana za morebitne provizije, stroške in 
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podobno. Če bo končni prejemnik na podlagi zakona ali drugega predpisa dolžan odbiti 
ali odtegniti kakšen znesek iz naslova davkov, pristojbin ali drugih izdatkov podobnega 
značaja, bo dolžan vsak znesek plačila povečati tako, da bo SPS prejel in obdržal 
znesek, ki bi ga prejel, če ne bi bil izvršen tak odbitek ali odtegljaj ali dana taka zahteva.  

15.6. Iz zneskov, ki jih SPS prejme od končnega prejemnika v zvezi s kreditno pogodbo se 
najprej poplačajo zamudne obresti, nato pogodbene obresti, nato glavnica kredita in 
nazadnje vse druge zapadle, neplačane terjatve SPS do končnega prejemnika. Končni 
prejemnik se odpoveduje pravici pobotanja svojih terjatev iz kateregakoli naslova do 
SPS z njegovimi terjatvami v zvezi s to pogodbo.  

15.7. Vsak znesek iz naslova obresti, nadomestil ali odškodnin, ki se ga obračunava za 
določeno obdobje, se obračunava na proporcionalni način, po metodi navadnega 
obrestnega računa ter upoštevaje dejansko število pretečenih dni v takem obdobju, ki 
prvi dan takšnega obdobja vključuje, zadnjega pa ne, in leto s 360 dnevi.   

15.8. Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru zlorabe državne pomoči pri izračunu obresti 
upošteva obrestna mera zaradi zlorabe državne pomoči, katere višina se določi tako, 
da se obrestni meri, ki jo Evropska komisija izračuna in objavi v Uradnem listu Evropske 
unije skladno z 9. in 10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 794/20042, doda 100 bazičnih 
točk. Takšna obrestna mera se prvič določi glede na datum posameznega črpanja. Nato 
pa se obrestna mera vsakega 01.01. na novo določi. Hkrati se izračunane obresti 
preteklega leta pripišejo osnovi, ki predstavlja novo osnovo za tekoče leto (obrestno-
obrestni račun).  

15.9. Če v skladu s to pogodbo kakšna obveznost zapade na dan, ki ni delovni dan, zapade 
takšna obveznost na prvi predhodni delovni dan.  

 
XVI. Reševanje sporov 

 
16.1. 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 
pogodbene stranke reševali na sporazumen način. Če sporazumna rešitev spora ne bo 
možna, je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.   

16.2. Če katerakoli pogodbena 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). 
 

XVII. Poslovna skrivnost 
 

17.1. Pogodbene stranke 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 varovale kot poslovno skrivnost, razen če ni s to pogodbo ali prisilnimi 
predpisi določeno drugače ali če je druga pogodbena stranka predhodno podala pisno 
soglasje za posredovanje podatkov, ki se varujejo kot njena poslovna skrivnost.  

17.2. Končni prejemnik in Družbenik izrecno soglašata in dovoljujeta SPS, da vse podatke o 
tej pogodbi ali podatke, pridobljene v zvezi z njo ali v zvezi s projektom in podatke o 
končnem prejemniku in Družbeniku, ki jih je SPS kadarkoli pridobil v zvezi z 
izvrševanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja s končnim prejemnikom 
nasploh, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben, SID banki, 
Pristojnim organom ter drugim osebam, ki morajo biti seznanjene z vsebino te pogodbe 
zaradi narave razmerja, ki ga imajo z SPS.  

17.3. SPS je upravičen na primeren način objaviti podatke o višini, ročnosti in namenu 
posojila, o Končnem prejemniku ter o Družbeniku.  
 

                                                      
2 UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 in njene nadaljnje spremembe. 
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XVIII. Končne določbe 
 
18.1. Neizvršitev ali zamuda pri izvršitvi katere koli pravice, zahtevka ali pravnega sredstva 

SPS po ali v zvezi s to pogodbo se ne šteje za umik ali odpoved pravici, zahtevku ali 
pravnemu sredstvu, niti ne bo posamezna ali delna uveljavitev pravice, zahtevka ali 
pravnega sredstva preprečila nadaljnje ali drugačne uporabe katerekoli druge pravice, 
zahtevka ali pravnega sredstva po tej ali v zvezi s kreditno pogodbo. Pravice, zahtevki 
ali pravna sredstva zagotovljena s to pogodbo ne izključujejo uveljavljanja katerih koli 
drugih pravic, zahtevkov ali pravnih sredstev, ki jih zagotavlja zakon ali podzakonski 
akti.  

18.2. Morebitna neveljavnost katere od določb (ali njenega dela) te pogodbe, nemožnost 
njene izvršitve kot tudi neurejenost ali pomanjkljiva urejenost posameznega vprašanja 
v tej pogodbi ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb te pogodbe kot celote. 
V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali njenega dela ali 
neurejenosti posameznega vprašanja v tej pogodbi, bo takšno določbo ali pogodbeno 
praznino nadomestila razlaga ali druga določba, ki je najbližja namenu pogodbenih 
strank in gospodarskemu namenu te pogodbe v času njene sklenitve, če se pogodbene 
stranke ne dogovorijo drugače.  

18.3. Končni prejemnik in Družbenik ne moreta odstopiti pravic oziroma prenesti svojih pravic 
in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo. 

18.4. Ta pogodba se lahko spremeni le ob soglasju vseh pogodbenih strank, s sklenitvijo 
pisnega dodatka h kreditni pogodbi, razen če je s to pogodbo izrecno določeno drugače.  

18.5. Priloge te pogodbe so: __________________ in so njen sestavni del, vključno z vsemi 
spremembami, dogovorjenimi med pogodbenimi strankami.  

18.6. 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 
pogodbe. 

18.7. Ta pogodba je sestavljena in se presoja po pravu Republike Slovenije.  
18.8. Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 
18.9. Ta pogodba je sestavljena v _____________ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 

Pogodbena stranka po enega. 
 
 
 
 

Maribor, dne [datum] 
 

                                                                                     Slovenski podjetniški sklad 
                                                                                                     direktorica 

mag. Maja Tomanič Vidovič 
 
Končni prejemnik:  
[kratek naziv družbe] 
      
Zakoniti zastopnik       Osebni dokument    podpis  
[ime, priimek] 
 
 
Družbenik/pooblaščenec: 
 
[ime, priimek]                Osebni dokument     podpis 
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