
 

 

 

Slovenski podjetniški Sklad Maribor  

(v nadaljevanju Sklad), na podlagi Splošnih 
pogojev poslovanja objavlja 

 
POSEBNE POGOJE  

  
financiranja za instrumente 

semenskega kapitala  
k javnim razpisom 

SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon 

inovativnih podjetij 

SI-SK 2019-2020 – So-investiranje z zasebnimi 

investitorji 

 

1. UVODNA DOLOČILA 
 

Posebni pogoji poslovanja za področje 

semenskega kapitala Javnega Sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: 

Sklad) so sprejeti za razpise na področju 
semenskega kapitala: 

- Semenski kapital – Konvertibilno 
posojilo za zagon inovativnih podjetij (v 

nadaljevanju SK75 ali konvertibilno 

posojilo)  
- So-investiranje semenskega kapitala za 

rast inovativnih podjetij (v nadaljevanju 
So-investiranje).  

 

Posebni pogoji financiranja instrumenta 
semenskega kapitala urejajo pogoje za 
pridobitev financiranja semenskega kapitala na 
podlagi Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike (EKP) v obdobju 
2014 - 2020. Posebni pogoji za področje 

semenskega kapitala Sklada (v nadaljevanju 

posebni pogoji), so v Skladu s Splošnimi pogoji  
 

                                                           
1 Inovativno podjetje je v členu 2(80) Uredbe Komisije (EU) št. 

651/2014 opredeljeno kot podjetje: 
a) ki  lahko  dokaže  z  oceno,  ki  jo  izvede  zunanji  strokovnjak,  

da  bo  v  bližnji  prihodnosti  razvilo  proizvode,  storitve  ali  
procese,  ki  so  novi  ali  znatno  boljši  v  primerjavi  z  

najsodobnejšimi  postopki  v  svoji  gospodarski  panogi,  in  
tvega  tehnološki  ali  industrijski  neuspeh;  ali, 

 

 

 
 

 
 

 

poslovanja Sklada in podrobneje urejajo pogoje 
za pridobitev semenskega kapitala pri javnih 

razpisih semenskega kapitala (v nadaljevanju: 
javni razpis).  

 
1.1. Opredelitev uporabljenih pojmov: 

 

(1) Konvertibilno posojilo pomeni s 
finančnim poslom dogovorjen znesek 

financiranja končnega prejemnika 
(glavnica), v višini 75.000 EUR in se 

prejemniku daje po teh Posebnih pogojih 

in pogojih iz osnutka Pogodbe o 
konvertibilnem posojilu, ki je priloga 

razpisne dokumentacije. Konvertibilno 
posojilo vključuje upravičenje upnika 

(Sklada), da glavnico iz finančnega posla 
konvertira v poslovni delež končnega 

prejemnika; 

(2) Naložba v lastniški kapital pomeni 
pogodbeno dogovorjen znesek financiranja 

končnega prejemnika (lastniški vložek - 
dokapitalizacija), v višini od 100.000 EUR 

do 600.000 EUR. V primeru inovativnega 

podjetja1 je lahko znesek lastniškega 
vložka Sklada do 1,200.000 EUR.  

Prejemnik prejme naložbo v lastniški 
kapital Skladno s temi Posebnimi pogoji in 

osnutkom Družbene pogodbe, ki je 

priloga razpisne dokumentacije.   
(3) Slovenski podjetniški Sklad (Sklad) je 

v primeru konvertibilnega posojila v 
razmerju do končnega prejemnika 

posojilodajalec, v primeru konverzije in v 
primeru naložbe v lastniški kapital pa 

investitor; 

(4) Zasebni investitor pomeni osebo, ki vloži 
oziroma ima namen vložiti lastniška 

sredstva v končnega prejemnika, pri čemer 
takšna oseba ni kapitalsko, interesno ali 

osebno kakorkoli povezana s končnim 

prejemnikom in njegovimi družbeniki; 
(5) Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 

Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 

katerega  stroški  raziskav  in  razvoja  pomenijo  najmanj  10  %  

njegovih  skupnih  stroškov  poslovanja  v  vsaj  enem  od  treh  let  
pred  dodelitvijo  pomoči,  ali  v  primeru  novoustanovljenega  
podjetja  brez  kakršne  koli  finančne preteklosti,  v  reviziji  

trenutnega  finančnega  obdobja,  ki  jih  potrdi  zunanji  revizor. 
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Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji 

Vzhodna oz. Zahodna Slovenija je razvidna iz: 

www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20sta
tisticne_obcine.xls; 

(6) Izključeni sektor pomeni: 
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni 

SKD20082 oziroma NACE Rev. 23: 

o A:  Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
o B 05: Pridobivanje premoga 

o C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in 
mehkužcev 

o C 11.01: Proizvodnja žganih pijač 
o C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov 

o C 20.51: Proizvodnja razstreliv 

o C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva 
o C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva 

o C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil 
o E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

o E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki 

o G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki 
o G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z 

živili, pijačami, tobačnimi izdelki 
o G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci 
o G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki 

o G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in 
tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 

o K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
o L: Poslovanje z nepremičninami 

o M 69: Pravne in računovodske dejavnosti 

o M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 
poslovno svetovanje 

o R 92: Prirejanje iger na srečo 
(2) Storitev/naložbo povezano z: 

o Informacijsko tehnologijo (IT): 

 raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane 
z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki 

podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan 
sektor, na področju internetnih iger na srečo in 

spletnih igralnic ali na področju pornografije; 
 ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v 

elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v 

elektronski obliki. 
o Bioznanostjo: 

 pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, 
razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na 

kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske 

namene in gensko spremenjene organizme; 
 druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in 

znanstvene namene, če ni zagotovljena Skladnost 

                                                           
2 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 

69/07 in 17/08). 
3 

Statistical classification of economic activities in the European 
Community (Uredba (ES) št. 1893/2006 (UL L 393, 30.12.2006, str. 

1)). 
4 Ugotavljanje pragov iz te točke za določitev velikosti podjetja se 

presoja Skladno s 3., 4., 5. in 6. členom Priloge 1 k Uredbi Komisije 
(EU) št. 651/2014. 

s »Konvencijo EURopskega Sveta za zaščito 

vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in 

ostale znanstvene namene«. 
 Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni 

mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, 
ki veljajo za etično ali moralno sporne oz. so 

prepovedane z nacionalno zakonodajo RS. 

 Letališke infrastrukture, razen če so povezane z 
varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, 

potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega 
negativnega vpliva na okolje. 

 Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 

Direktivi 2003/87/ES;   

(7) Vloga za financiranje pomeni obrazce in 
zahtevane priloge, ki jih predpiše Sklad in 

s katerim vlagatelj zaprosi za financiranje v 
eni izmed opredeljenih oblik. Vloga je del 

razpisne dokumentacije. 

(8) Status mikro ali malega podjetja se 
prizna pravni osebi4, ki: 

a. v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh od 
zadnjih treh zaključenih poslovnih let 

opravlja dejavnost z manj kot 50 
zaposlenimi (v LDE5) na letni ravni in ima 

letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne 

presega 10 milijonov EUR; 
b. v primeru izvedene statusne spremembe 

(npr. pripojitev, spojitev) po zaključku 
zadnjega poslovnega leta ne presega 

pragov, opredeljenih v prejšnji točki a.; 

c. v trenutku odobritve financiranja  oziroma 
sklenitve Finančnega posla nima 

konkretnih načrtov za statusno 
spremembo, zaradi katerih bi presegala 

pragove iz točke a. zgoraj; 

(9) Za podjetje v težavah se šteje pravna 
oseba, za katero velja katerakoli izmed 

naslednjih okoliščin: 
a. je v postopku zaradi insolventnosti oziroma 

so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka 
zaradi insolventnosti na predlog upnikov po 

določbah Zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP);6 

b. je MSP, ki posluje več kot 3 polna poslovna 
leta, če ima v zadnjem zaključenem 

poslovnem letu razmerje med celotnim in 

vpoklicanim kapitalom manjše od 0,57 
oziroma se je zaradi nakopičenih izgub v 

5 LDE je oznaka za število letnih delovnih enot, kot jih določa 5. člen 

Priloge I Uredbe EURpske komisije (EU) št. 651/2014. 
6 Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US. 
7 Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih 

izkazov: 
AOP056

AOP057
. 
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http://www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
http://www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls


osebni družbi8 kapital zmanjšal za več kot 

polovico;  

c. je prejemnica pomoči za reševanje in 
posojila še ni vrnila ali prekinila jamstev 

oziroma je še vedno predmet načrta 
prestrukturiranja. 

 

 
2. KONČNI PREJEMNIKI 

 
2.1. Sklad lahko odobri financiranje po teh 

posebnih pogojih gospodarski družbi, ki 
je v začetni fazi življenjskega cikla (t.j. 

semenski fazi ali fazi oblikovanja ali drugi 

začetni fazi razvoja), ter kumulativno 
izpolnjuje vse naslednje pogoje (končni 

prejemnik): 
(1) ima status mikro ali malega podjetja; 

(2) ima sedež v Republiki Sloveniji; 

(3) je organiziran v obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo;  

(4) nima statusa socialnega podjetja po 
Zakonu o socialnem podjetništvu9; 

(5) ob oddaji vloge za financiranje z isto 
davčno številko posluje najmanj šest (6) 

mesecev oz. dvanajst (12) mesecev v 

primeru konvertibilnega posojila in največ 
pet (5) let od datuma registracije; 

(6) ni prevzela dejavnosti drugega podjetja; 
(7) še ni delila dobička; 

(8) ni nastala z združitvijo, razen če od 

registracije najstarejšega izmed podjetij, 
udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 

pet (5) let; 
(9) ne šteje za podjetje v težavah in ni 

povezana10 z osebo, ki šteje za podjetje v 

težavah; 
(10) nima neporavnanih obveznosti iz 

naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti do 

Republike Slovenije po Zakonu o finančni 
upravi11; 

(11) nima neporavnanega naloga za 

izterjavo državne pomoči zaradi 
predhodne odločbe evropske Komisije, ki 

je pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom; 

                                                           
8 Osebna družba je družba z neomejeno odgovornostjo ali 

komanditna družba oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem, v 
katerikoli drugi državi članici EURpske unije iz Priloge II k Direktivi 

2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta. 
9 Uradni list RS, št. 20/2011, 90/14 – ZDU-1I in 13/18. 
10 Veljajo enake povezave (razen ekonomskih in vodstvenih 

povezav), kot so opredeljene v izjavi za ugotavljanje skupine 

povezanih strank za ugotavljanje izpostavljenosti banke na podlagi 

Zakona o bančništvu (Uradni list št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – 

ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1). 

(12) nima za glavno dejavnost registrirane 

dejavnosti, ki spada v izključeni sektor; 

(13) v zadnjih 5 letih mu ni bila 
pravnomočno izrečena globa za prekršek 

iz pete alineje prvega odstavka 23. člena 
Zakona o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno12 zaradi nezakonite 

zaposlitve državljana tretje države; 
(14) na dan oddaje vloge za financiranje ima 

najmanj enega zaposlenega za polni 
delovni čas13; 

(15) ustvarja prihodke iz dejavnosti; 
(16) ima lasten razvoj ali inovativen poslovni 

model; 

(17) izkazuje potencial rasti in razvoja; 
(18) je zagotovljeno, da so vse avtorske 

pravice in pravice intelektualne lastnine, 
povezane z dejavnostjo družbe in/ali cilji, 

zaradi katerih je ustanovljena, prenesene 

na družbo, in sicer predvsem, ne pa 
izključno, z nosilcev dejavnosti 

družbenikov ali z njimi povezanih oseb; 
(19) ne  pridobiva pomoči po posebnem 

programu za reševanje in 
prestrukturiranje;  

(20) je predložila popolno vlogo za 

financiranje in razkrila vse naknadne 
podatke in dala pojasnila, ki jih je Sklad 

dodatno zahteval v postopku presoje 
upravičenosti do financiranja; 

(21) izpolnjuje druge kriterije, ki so določeni 

v razpisni dokumentaciji.  
2.2. Končni prejemnik bo upravičen do 

sredstev tiste kohezijske regije v 
Republiki Sloveniji, kjer ima svoj sedež. 

 

3. POGOJI SEMENSKEGA KAPITALA V 
OBLIKI KONVERTIBILNEGA 

POSOJILA  
 

3.1. Višina konvertibilnega posojila znaša 
75.000 EUR, ki se črpa v treh enakih 

tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po 

podpisu pogodbe, druga tranša v roku 
največ treh (3) mesecev od sklenitve 

pogodbe ter zadnja tranša v roku največ 
sedmih (7) mesecev od sklenitve 

pogodbe, vse skladno z osnutkom 

11 Uradni list RS, št. 25/14 Štejejo vse denarne obveznosti po tem 

zakonu, ki jih pobira davčni organ v višini 50,00 EUR ali več na dan 
oddaje vloge za financiranje. Šteje se, da končni prejemnik ne 

izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
vloge.  
12 Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) 
13 Potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 

zaposlenih v podjetju na navedeni dan predloži končni prejemnik 

pred podpisom Finančnega posla, v vlogi za financiranje se 
upošteva število zaposlenih na podlagi izjave. 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3751


Pogodbe o konvertibilnem posojilu, ki je 

priloga razpisne dokumentacije. Valuta 

posojila je EUR. 
3.2. Pogodbena obrestna mera (OM) pri 

konvertibilnem posojilu znaša fiksno 
4,0% p.a.  

3.3. Višina državne pomoči, prejete s 

konvertibilnim posojilom, znaša toliko, 
kolikor znaša glavnica posojila. 

3.4. Ročnost konvertibilnega posojila, 
vključno z moratorijem na odplačilo 

posojila je pet (5) let z možnostjo 
podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. 

3.5. Konvertibilno posojilo se lahko odobri in 

podaljša zgolj za ročnost polnih let.  
3.6. Moratorij na odplačilo glavnice 

konvertibilnega posojila znaša tri (3) leta. 
V primeru podaljšanja ročnosti posojila 

Skladno z zgornjim odstavkom se za isto 

obdobje podaljša tudi trajanje moratorija. 
3.7. Konvertibilno posojilo se odplačuje v 

enakih zaporednih mesečnih obrokih po 
preteku moratorija, če se Sklad ne odloči 

za konverzijo posojila. 
3.8. Sklad 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. Sklad 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 Sklad posojilo v tem 
primeru konvertira z 20 % diskontom. 

3.9. V primeru, če se Sklad 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 Sklad, ki pa ne 

                                                           
14 Inovativno podjetje je v členu 2(80) Uredbe Komisije (EU) št. 

651/2014 opredeljeno kot podjetje: 

b) ki  lahko  dokaže  z  oceno,  ki  jo  izvede  zunanji  strokovnjak,  da  

bo  v  bližnji  prihodnosti  razvilo  proizvode,  storitve  ali  procese,  ki  

so  novi  ali  znatno  boljši  v  primerjavi  z  najsodobnejšimi  postopki  

more biti krajši od 25 dni od dne, ko se  

šteje, da je prejemnik prejeli zahtevo.  

3.10. Sklad se lahko po lastni presoji 
odloči, da posojila ne bo konvertiral. 

Razen če se Sklad ne izreče drugače, se 
šteje, da Sklad posojila ne bo konvertiral 

v primeru, če ne zahteva konverzije 

posojila do dokončnega poplačila 
posojila. 

3.11. Ne glede na ostale določbe  
lahko Sklad, 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, Sklad ob konverziji prejel 
19% poslovni delež Končnega 

prejemnika, v primeru če bi ocenjena 
vrednost Končnega prejemnika znašala 

vsaj 1.000.000 EUR pa bi Sklad prejel 

15% poslovni delež.  
3.12. Zapadanje pogodbenih obresti, 

pogoji za črpanje tranš in drugi pogoji 
financiranja so urejeni z vzorcem 

Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. Sklad 

lahko s končnim prejemnikom dogovori 

manjša odstopanja od osnutka pogodbe. 
 

4. POGOJI LASTNIŠKEGA SO-
FINANCIRANJA 

 

4.1. Višina kapitalskega vložka znaša 
najmanj 100.000 EUR in največ 600.000 

EUR, v primerih, ko se financira 
inovativno podjetje14, pa največ 

v  svoji  gospodarski  panogi,  in  tvega  tehnološki  ali  industrijski  

neuspeh;  ali, 

c) katerega  stroški  raziskav  in  razvoja  pomenijo  najmanj  10  %  

njegovih  skupnih  stroškov  poslovanja  v  vsaj  enem  od  treh  let  

pred  dodelitvijo  pomoči,  ali  v  primeru  novoustanovljenega  

podjetja  brez  kakršne  koli  finančne preteklosti,  v  reviziji  

trenutnega  finančnega  obdobja,  ki  jih  potrdi  zunanji  revizor. 
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1,200.000 EUR in se praviloma črpa v 

štirih (4) enakih tranšah, skladno z 

vzorcem Družbene pogodbe, ki je priloga 
razpisne dokumentacije. Valuta 

investicije je EUR. 
4.2. Naložba lastniškega financiranja v 

končnega prejemnika praviloma ne traja 

dlje kot 10 let. 
4.3. Do naložbe v lastniški kapital so 

upravičeni le končni prejemniki, ki imajo 
ob oddaji vloge za financiranje najmanj v 

obliki pisma o nameri že zagotovljena 
dodatni/-e kapitalski/-e vložek/-e s strani 

zasebnega investitorja. Sklad in zasebni 

investitor/-ji končnega prejemnika 
dokapitalizirajo skupaj po načelu pari 

passu15 in upoštevajoč isto načelu 
naknadno dokapitalizirajo končnega 

prejemnika (t.i. naknadna vplačila) in 

svoje kapitalske vložke v končnem 
prejemniku odsvajajo po istem načelu.  

4.4. Višina državne pomoči, prejete z 
lastniškim financiranjem, znaša toliko, 

kolikor znaša višina takšnega 
financiranja. 

4.5. Skrajni rok za črpanje vseh tranš 

lastniškega financiranja je dvanajst (12) 
mesecev od dneva odobritve 

financiranja.   
4.6. Drugi pogoji lastniškega financiranja so 

določeni v razpisu in razpisni 

dokumentaciji in izhajajo iz vzorca 
Družbene pogodbe, ki je priloga Razpisne 

dokumentacije. Sklad lahko s končnim 
prejemnikom dogovori manjša 

odstopanja od osnutka pogodbe. 

 
5. DRUGI POGOJI FINANCIRANJA 

PREKO SEMENSKEGA KAPITALA 
 

5.1. Sklad lahko končnega prejemnika (in 
njegove družbenike) bremeni za 

pogodbene kazni, penale in druge stroške 

in nadomestila, kot so podrobneje 
urejena v vzorcu Pogodbe o 

Konvertibilnem posojilu ter v vzorcu 
Družbene pogodbe.  

5.2. Denarna sredstva se Skladno z določili 

Finančnega posla črpajo večkratno (po 
tranšah) v Skladu s sklenjenimi 

pogodbami (Pogodba o konvertibilnem 
posojilu in družbena pogodba). Denarna 

sredstva se nakažejo na račun končnega 

                                                           
15Načelo pari passu v grobem pomeni, da najmanj dve stranki 
dokapitalizirata končnega prejemnika pod istimi pogoji oziroma 

poslovne deleže v istem končnem prejemniku odsvojita po istih 
pogojih. Načelo pari passu pomeni za potrebe teh posebnih 

prejemnika, ki mora biti odprt pri finančni 

instituciji s sedežem v državi članici EU.     

5.3. Financiranje se lahko odobri brez 
vsakršnih zavarovanj.  

5.4. Dopustnost sprememb Finančnega 
posla se presoja na podlagi določb 

Finančnega posla in pravil o državni 

pomoči Skladno z Uredbo Komisije EU št. 
651/2014. V primeru znižanja višine 

konvertibilnega posojila oz. naložbe v 
lastniški kapital se izdela nov izračun 

višine državne pomoči.  
5.5. Če končni prejemnik pred črpanjem 

tranš/-e postane insolventen oz. če Sklad 

presodi, da končni prejemnik ne 
izpolnjuje pogojev za nadaljnje črpanje, 

se lahko sklenjeni posel odpove.  
 

6. POSTOPEK ZA IZBOR 

UPRAVIČENCEV IN PODELJEVANJE 
SPODBUD 

 
6.1. Javni razpis za dodelitev spodbud se 

objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na spletni strani Sklada. 
6.2. Sklad pripravi razpisno dokumentacijo 

ter omogoči vsem zainteresiranim 

vpogled v razpisno dokumentacijo. V 
razpisno dokumentacijo se navede vse 

potrebne podatke, ki omogočajo izdelavo 
popolne vloge za dodelitev sredstev. 

Razpisna dokumentacija je objavljena v 
na spletni strani Sklada.  

6.3. Vlogo za dodelitev spodbud mora 

vlagatelj dostaviti do roka, ki je določen v 
objavi javnega razpisa. Predložena vloga 

mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa 
mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« 

in navedbo javnega razpisa, na katerega 

se nanaša.  
6.4. Postopek javnega razpisa za izbor 

upravičencev izvaja imenovana komisija 
za dodelitev sredstev (v nadaljevanju 

komisija).  

6.5. Obravnava vlog obsega administrativni 
in strokovni del in sicer; 

(1) Sprejem vlog; 
(2) Odpiranje vlog, ki obsega preveritev 

popolnosti glede na predpisano vsebino 
vloge v Skladu z razpisno dokumentacijo, 

z možnostjo dopolnitve. Nepopolne vloge 

se zavrže; 

pogojev tudi, da vplačilo v lastniški kapital s strani Sklada ne 
presega 70% vsote njegovega vplačila in vplačil drugih 

zasebnih investitorjev, ki hkrati z njim vplačajo v končnega 
prejemnika.  
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(3) Člani strokovnega dela komisije izvedejo 

oceno ustreznosti vloge, v Skladu z merili 

navedenimi v razpisni dokumentaciji. 
Neustrezne vloge  se zavrne. Ocenjene 

vloge pod 60 točk in vloge, ki ne 
izpolnjujejo kriterijev, ki izhajajo iz 

politike Sklada s področja upravljanja 

tveganj, se ne odobri. 
6.6. Obveščanje o rezultatih; 

(1) Vlagatelje se o izidu obravnave vlog pisno 
obvesti s sklepom o odobritvi oziroma 

neodobritvi. 
(2) Vlagatelj lahko, zoper sklep Sklada, sproži 

upravni spor na Upravnem sodišču RS, v 

roku trideset dni od dneva vročitve 
sklepa.  

6.7. Sklenitev pogodbe; 
(1) Vlagatelj in Sklad za posamezno 

konvertibilno posojilo skleneta Pogodbo o 

konvertibilnem posojilu.  
(2) Vlagatelj, zasebni investitor in Sklad v 

primeru so-investiranja sklenejo 
družbeno pogodbo.  

  
7. SOGLASJA   

 

7.1. Po oddaji vloge za financiranje morajo 
biti načrtovane spremembe pisno 

sporočene Skladu, kot določa razpisna 
dokumentacija in vzorci Pogodb o 

konvertibilnem posojilu ter družbene 

pogodbe. Vse spremembe in njihov vpliv 
na poslovanje morajo biti obrazložene.  

7.2. Dopustnost sprememb iz prejšnje točke 
se presoja na podlagi pogodbenih določil. 

7.3. Sklad s spremembami iz predprejšnje 

točke soglaša v obliki enostranske izjave. 
Spremembe brez predhodnega soglasja 

Sklad predstavljajo kršitev sklenjenih 
pogodb, ki jih Sklad lahko sankcionira v 

skladu s sklenjenimi pogodbami.   
 

8. UPRAVIČENI STROŠKI 

 
8.1. Upravičeni stroški po razpisih 

semenskega kapitala so vsi stroški, ki so 
namenjeni razvoju podjetja in 

uspešnemu prenosu razvojnih idej 

podjetnih posameznikov in skupin v tržno 
uspešne podjeme in razvoj inovativno 

naravnanih podjetij  
8.2. Vsi izdatki končnega prejemnika 

dokazljivi s knjigovodskimi listinami, ki 
verodostojno in pošteno izkazujejo 

poslovne dogodke, ki so z njimi 

neposredno povezani, in z drugimi 
dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti 

razumljiva in razčlenjena. Upravičenec 

mora zagotoviti, da so črpana sredstva 

konvertibilnega posojila ali lastniškega 

vložka Sklad računovodsko evidentirana 
na način, ki zagotavlja ločevanje med 

sredstvi pridobljenih v okviru razpisov 
semenskega kapitala in drugimi sredstvi 

upravičenca, ter časovno in vsebinsko 

evidenco uporabe črpanih sredstev 
kredita. Končni prejemnik mora Skladu 

predložiti dokazila o porabi sredstev na 
zahtevo Sklada.  

8.3. Prejemnik sredstev, pridobljenih preko 
razpisov semenskega kapitala ne sme 

porabiti za: 

 nakazila povezanim podjetjem, 

podjetjem v lasti zasebnih investitorjev ali 
povezanim osebam z zasebnimi 

investitorji,   
 izdatke, ki se deloma ali v celoti 

financirajo tudi z drugimi državnimi 

pomočmi in/ali z drugo državno pomočjo, 

 druge izdatke, ki so prepovedani na 

osnovi razpisne dokumentacije.  
 

9. UPRAVLJANJE Z NALOŽBAMI 
 

9.1. Sklad upravlja kapitalske naložbe 
semenskega kapitala v skladu z zakonom, 

ki ureja gospodarske družbe, drugimi 

zakoni in predpisi ter družbeno pogodbo, 
ki je priloga razpisne dokumentacije. Pri 

tem Sklad upošteva statusno organizacijo 
družbe s kapitalsko naložbo Sklada in 

dobre prakse upravljanja. Postopke 

Sklada pri upravljanju naložb urejajo 
Navodila za postopke dela na področju 

semenskega kapitala. 
9.2. Sklad mora pri upravljanju naložb 

semenskega kapitala upoštevati načela 
skrbnosti, odgovornosti, neodvisnosti, 

preglednosti in gospodarnosti.  

9.3. Uprava podjetja je neodvisna pri 
sprejemanju poslovnih odločitev, funkcija 

Sklada je le nadzor nad porabo javnih 
sredstev.  

 

10. MEDSEBOJNE PRAVICE IN 
OBVEZNOSTI SKLADA TER 

UPRAVIČENCA 
 

10.1. Medsebojne pravice in 

obveznosti Sklada ter upravičenca so 
podrobno urejene v razpisni 

dokumentaciji javnega razpisa in v 
Pogodbi o konvertibilnem posojilu in 

družbeni pogodbi, sklenjene med 
Skladom in upravičencem. Vzorec 
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pogodbe o konvertibilnem posojilu ter 

družbene pogodbe je del razpisne 

dokumentacije.  
10.2. Upravičenec upošteva vse 

zaveze iz vloge in sklenjenih pogodb, 
zlasti pa potrjuje in soglaša:  

(1) Da pozna vsebino javnega razpisa in se 

strinja z vsemi procesi povezanimi z 
izvajanjem razpisa; 

(2) Da so vsi podatki navedeni v vlogi, 
vključno z izjavami in njenih prilogah, 

resnični, točni, popolni in verodostojni;  
(3) Da omogoči dostop do celotne 

dokumentacije, prostorov, obratov in 

informacij do poteka 10 let po izpolnitvi 
vseh obveznosti, v zvezi z izvajanjem 

finančnega instrumenta, vsem 
pooblaščenim subjektom (Skladu, 

Evropski komisiji, Evropskemu 

računskemu sodišču, MGRT, MF ali drugi 
pristojni instituciji). 

(4) Končni prejemnik je dolžan še deset (10) 
let od odplačila konvertibilnega posojila 

oz. izhoda iz naložbe v lastniški kapital 
hraniti vso dokumentacijo o finančnem 

poslu, ter Skladu posredovati vse 

podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih 
ta potrebuje zaradi izpolnjevanja svojih 

obveznosti. 
(5) Končni prejemnik je dolžan Skladu 

poročati, v Skladu z določili Pogodbe o 

konvertibilnem posojilu oz. družbene 
pogodbe.  

10.3. Sklad lahko;  
(1) Odpokliče konvertibilno posojilo ali 

odpove kreditno pogodbo in s tem 

zahteva takojšnje vračilo neodplačanih 

zneskov kredita skupaj s pogodbenimi in 

zamudnimi obrestmi, v primeru nastopa 

okoliščin in dogodkov navedenih v 13.1 

členu Pogodbe o konvertibilnem posojilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) V primeru nezakonito podeljene ali 

zlorabe državne pomoči, njene uporabe v 

nasprotju s Pogodbo o konvertibilnem 
posojilu ali družbeno pogodbo, zahteva 

od prejemnika njeno vračilo, v višini, ki jo 
izračuna Sklad, s pripadki.  

10.4. Rezultati javnega razpisa so 

informacija javnega značaja, ki se po 
zaključku razpisa, objavijo na spletni 

strani Sklada.  
 

11. KONČNE DOLOČBE 
 

11.1. Posebni pogoji poslovanja stopijo v 

veljavo z dnem 2.8.2019 in so objavljeni 
na spletni strani Sklada. 

11.2. Sklad lahko spremeni posebne 
pogoje. Spremembe začnejo veljati z 

dnem sprejetja. Določbe razpisne 

dokumentacije imajo prednost pred 
posebnimi pogoji. 
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