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VZOREC DRUŽBENE POGODBE 
 
 
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 in nasl.) družbeniki: 

a) Podjetnik 1, Naslov podjetnika, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

b) Podjetnik 2, Naslov podjetnika, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

c) Podjetnik N, Naslov podjetnika, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

d) Investitor 1, Naslov investitorja, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

e) Investitor N, Naslov investitorja, Pošta in poštna številka, DŠ, MŠ; 

f) Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, DŠ: 58045473 

 
sprejmejo naslednjo 

 
DRUŽBENO POGODBO 

 
Družbe [__________], d.o.o. 

 
(VZOREC) 

- pogodba se zaradi specifike podjetij ob podpisu oz. kasneje lahko (minimalno) spremeni oz. 
dopolnjuje - 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen: Ustanovitelji 

 

1.1. S to družbeno pogodbo ustanavljajo družbeniki družbo z omejeno odgovornostjo. 

 

1.2. Ta pogodba je temeljni akt Družbe, s katerim ne sme biti v nasprotju noben drug 

splošni akt ali posamični akt. 

 

1.3. Ustanovitelji in družbeniki Družbe so: 

 

1.3.1. Podjetnik 1, Naslov podjetnika, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

1.3.2. Podjetnik 2, Naslov podjetnika, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

1.3.3. Podjetnik N, Naslov podjetnika, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

(družbeniki – podjetniki) 

 

1.3.4. Investitor 1, Naslov investitorja, Pošta in poštna številka, datum rojstva; 

1.3.5. Investitor N1, Naslov investitorja, Pošta in poštna številka, DŠ; MŠ; 

1.3.6. Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, DŠ: 

58045473; 

(družbeniki – investitorji) 

 

2. člen: Firma in sedež družbe 

 

2.1. Firma Družbe je: [__________] d.o.o. 

 

2.2. Skrajšana firma Družbe je: [__________] d.o.o. 

 

2.3. Sedež Družbe je: [__________]. 

 

2.4. Poslovni naslov Družbe se lahko spremeni na podlagi sklepa poslovodje. Poslovodja 

je vsako spremembo poslovnega naslova družbe dolžan v petnajstih dneh prijaviti za 

vpis v register. Sprememba poslovnega naslova Družbe ne pomeni spremembe te 

družbene pogodbe. 

 

3. člen: Dejavnost družbe 

 

3.1. Družba opravlja posle v okviru naslednjih dejavnosti: [__________]2. 

 

3.2. Glavna dejavnost Družbe je [ ]. 

 

3.3. Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo njenemu namenu. 

  

                                                      
1 Investitor je lahko fizična ali pravna oseba. 
2 Dejavnosti, ki niso dovoljene so navedene v razpisni dokumentaciji. 



3.4. Družba ima pravico ustanavljati nove družbe, pridobivati sredstva v obstoječih 

družbah, pa tudi vstopati v partnerstva ali združenja z drugimi družbami v Sloveniji in 

tujini na podlagi določil te pogodbe. 

 

4. člen: Podružnice 

 

4.1. Družba lahko skladno z določili te pogodbe ustanavlja podružnice, ki so krajevno 

ločene od sedeža družbe in smejo opravljati vse posle, ki jih sicer opravlja Družba. 

Podružnice se vpišejo v sodni register. 

 

II. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI 
 

5. člen: Osnovni kapital 

 

5.1. Osnovni kapital Družbe znaša [__________]. 

 

5.2. Družbeniki imajo naslednje osnovne vložke in njim sorazmerne poslovne deleže: 

 

5.2.1. Podjetnik 1, ima osnovni vložek v višini [__________] in s tem pridobi 

poslovni delež v višini [__________]%; 

5.2.2. Podjetnik 2, ima osnovni vložek v višini [__________] in s tem pridobi 

poslovni delež v višini [__________]%; 

5.2.3. Podjetnik N, ima osnovni vložek v višini [__________] in s tem pridobi 

poslovni delež v višini [__________]%; 

5.2.4. Investitor 1, ima osnovni vložek v višini [__________] in s tem pridobi 

poslovni delež v višini [__________]%; 

5.2.5. Investitor N, ima osnovni vložek v višini [__________] in s tem pridobi 

poslovni delež v višini [__________]%; 

5.2.6. SPS, ima osnovni vložek v višini [] EUR in s tem pridobi poslovni delež v 

višini [%]3; SPS bo osnovni vložek vplačal z denarnim vložkom v višini 

50.000,00 EUR (petdeset tisoč EUR 00/100). Razlika med vplačanim 

denarnim vložkom in osnovnim vložkom v višini [] ([] EUR in 00/100) 

predstavlja vplačani presežek kapitala. 

 

5.3. Osnovni kapital Družbe je vplačan v celoti.  

 

III. NAKNADNA VPLAČILA 
 

6. člen: Naknadna vplačila 

 

6.1. SPS se obvezuje, da bo poleg osnovnega vložka in presežka kapitala vplačal tudi 

naknadna vplačila v denarni obliki in sicer v treh delih, in sicer na naslednji način in 

pod naslednjimi pogoji: Družbeniki so seznanjeni, da naknadna vplačila niso 

                                                      
3 Podrobnosti o poslovnem deležu so definirane v razpisni dokumentaciji. 



sorazmerna s poslovnimi deleži, saj obveznosti ostalih družbenikov za vplačilo 

naknadnih vplačil ne veljajo. 

 

i. Prvo tranšo naknadnega vplačila v višini 50.000 EUR bo SPS vplačal v roku 15 

dni in na podlagi pozitivnega mnenja strokovnega sveta, s katerim bo ta potrdil 

obstoj dodatnih kapitalskih potreb Družbe, vendar ne prej, kot v roku (30 dni) 

po vpisu Družbe v sodni register. 

 

ii. Drugo tranšo naknadnega vplačila v višini 50.000 EUR bo SPS vplačal v roku 15 

dni na podlagi ponovnega pozitivnega mnenja strokovnega sveta, s katerim bo 

ta potrdil obstoj dodatnih kapitalskih potreb družbe, vendar ne prej, kot v roku 

(30 dni) po zadnjem vplačilu naknadnega vplačila. 

 

iii. Tretjo tranšo naknadnega vplačila v višini 50.000 EUR bo SPS vplačal v roku 15 

dni na podlagi ponovnega pozitivnega mnenja strokovnega sveta, s katerim bo 

ta potrdil obstoj dodatnih kapitalskih potreb družbe, vendar ne prej, kot v roku 

(30 dni) po zadnjem vplačilu naknadnega vplačila. 

 

6.2. Če skupščina soglasno tako sklene, so dolžni družbeniki po ustanovitvi Družbe poleg 

osnovnih vložkov in naknadnih vplačil določenih v 6.1. členu te pogodbe, vplačati še 

dodatne denarne zneske, ki morajo biti v sklepu skupščine natančno določeni. 

 

6.3. Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži. 

 

IV. POSLOVANJE DRUŽBE, DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE 
 

7. člen: Odgovornost v pravnem prometu 

 

7.1. Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.  

 

7.2. Družbeniki Družbe ne odgovarjajo za obveznosti Družbe. 

 

8. člen: Računovodski izkazi in poslovna poročila 

 

8.1. Družba mora voditi poslovne knjige ter izdelati poročila, kot jih določa zakon in veljavni 

računovodski standardi. 

 

8.2. Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih 

knjigovodskih listin. 

 

8.3. Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako 

koledarskemu letu. 

 

 

 



9. člen: Razdelitev dobička 

 

9.1. Dobiček ugotavlja poslovodja v letnih izkazih Družbe. 

 

9.2. O razdelitvi dobička odloča skupščina s tričetrtinsko večino vseh glasov. Dobiček se 

deli sorazmerno z lastniškimi deleži, razen če družbeniki soglasno odločijo drugače. 

 

9.3. Prvi dve poslovni leti po sprejemu te družbene pogodbe se dobiček ne razdeli med 

družbenike, razen če za to glasujejo tudi vsi družbeniki-investitorji. 

 

10.  člen: Pokrivanje izgube 

 

10.1. Če pride ob obračunu do izgube, se le-ta krije: 

 

10.1.1. v breme čistega dobička poslovnega leta, 

10.1.2. iz drugih rezerv iz dobička, 

10.1.3. iz kapitalskih oziroma zakonskih rezerv in 

10.1.4. z zmanjšanjem osnovnega kapitala. 

 

V. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
 

11.  člen Splošno 

 

11.1. Družbo upravljajo družbeniki preko organov družbe, in sicer ima Družba skupščino in 

poslovodjo – direktorja. 

 

Skupščina družbe 

 

12.  člen: Sestava in pristojnosti skupščine 

 

12.1. Skupščino Družbe sestavljajo družbeniki.  

  

12.2. Pravne osebe v skupščini Družbe zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. 

 

12.3. Skupščina Družbe odloča o: 

 

12.3.1. spremembah družbene pogodbe; 

12.3.2. sprejetju letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida in o uporabi 

bilančnega dobička;  

12.3.3. sprejetju letnega poslovnega načrta; 

12.3.4. zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov; 

12.3.5. povečanju osnovnih vložkov in naknadnih vplačil; 

12.3.6. vračanju naknadnih vplačil; 

12.3.7. delitvi in prenehanju poslovnih deležev; 

12.3.8. pridobivanju in odsvajanju lastnih poslovnih deležev; 



12.3.9. prenehanju Družbe in statusnem preoblikovanju; 

12.3.10. imenovanju in odpoklicu poslovodij ter prokuristov; 

12.3.11. ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; 

12.3.12. uveljavljanju zahtevkov Družbe proti poslovodjem ali družbenikom;  

12.3.13. soglasju poslovodjem in družbenikom za opravljanje morebitne pridobitne 

dejavnosti in sklepanju poslov za lasten račun na področju dejavnosti 

družbe; 

12.3.14. zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem; 

12.3.15. imenovanju revizorja; 

12.3.16. drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta družbena pogodba. 

 

12.4. Kadar tako določa zakon, mora skupščinski sklep potrditi notar. 

 

13.  člen: Glasovalna pravica 

 

13.1. Pri odločanju na skupščini Družbe ima vsak družbenik število glasov sorazmerno z 

njegovim poslovnim deležem. 

 

13.2. Ne glede na določbe točke 13.1. ima družbenik SPS pravico preglasovanja drugih 

družbenikov in Družbe in samostojnega sprejemanja nujnih poslovnih odločitev v 

primeru (i) vložitve pravnomočne obtožnice zoper člana poslovodstva za kaznivo 

dejanje zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet; (ii) če 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 in (iii) če je Družba 

dolgoročno plačilno nesposobna ali insolventna po predpisih in standardih, ki urejajo 

finančno poslovanje podjetij. 

 

13.3. Družbenik ne more v svojem imenu ali v imenu drugega glasovati o sklepu, v primerih, 

ki jih določa zakon. 

 

14.  člen: Sklic skupščine 

 

14.1. Skupščino skliče poslovodja v primerih, določenih z zakonom in to pogodbo, najmanj 

pa enkrat letno po izdelavi letnega poročila. 

 

14.2. Družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala, 

smejo zahtevati sklic skupščine, pri tem morajo navesti zadeve, o katerih naj bi 

skupščina odločala, in vzroke za sklic skupščine. Če poslovodja skupščine ne skliče v 

roku 3 dni od prejema zahteve za sklic, lahko družbeniki skupščino skličejo sami. 

Omejitev iz prvega stavka ne velja za družbenika SPS, ki lahko zahteva sklic skupščine, 

ne glede na delež. 

 

 

 



15.  člen: Sklicni rok 

 

15.1. Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom, najmanj 25 dni pred 

dnem zasedanja skupščine. V vabilu mora biti natančno naveden dnevni red in predlogi 

sklepov.  

 

15.2. Šteje se, da je bil družbenik pravilno vabljen, če je bilo vabilo pravočasno poslano in 

pravilno naslovljeno, družbenik pa ga ni prevzel. 

 

15.3. Ne glede na določila točko 15.1. lahko skupščina veljavno zaseda, če so na njej navzoči 

vsi družbeniki. 

 
15.4. Družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala, 

lahko zahtevajo, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane 

skupščine, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Ostale 

družbenike morajo o spremembi dnevnega reda obvestiti s priporočenim pismom. 

Omejitev iz prvega stavka ne velja za družbenika SPS, ki lahko zahteva uvrstitev točke 

na dnevni red, ne glede na delež. 

 

15.5. Če skupščina ni sklicana v skladu s tem členom, lahko veljavno sklepa le, če so navzoči 

vsi družbeniki.  

 

16.  člen: Sklepčnost in večina pri odločanju 

 

16.1. Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, ki imajo 75% večino glasov.  

 

16.2. Če skupščina ob sklicu ni sklepčna, se družbenike v vabilu opozori, da bo naknadno 

zasedanje skupščine, ki bo veljavno odločala, ne glede na število navzočih 

družbenikov, naslednji delovni dan ob istem času in na istem kraju. 

 
16.3. Na skupščini odločajo družbeniki s tričetrtinsko večino oddanih glasov, če zakon ali ta 

družbena pogodba ne določa drugače. 

 

16.4. O soglasju glede izstopa družbenika, o naknadnih vplačilih in v drugih primerih, 

določenih z zakonom ali to družbeno pogodbo, odločajo družbeniki soglasno.  

 

16.5. Ne glede na druge določbe te pogodbe je za povečanje osnovnega kapitala in za 

spremembo družbene pogodbe v vsakem primeru potrebno soglasje Družbenika SPS.  

 

17. člen: Korespondenčna seja 

 

17.1. Družbeniki lahko s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne opravi in da družbeniki o 

zadevi odločijo korespondenčno (korespondenčna seja). Sklep o izvedbi 

korespondenčne seje je sprejet, če pisno izjavo o strinjanju s korespondenčno sejo 

posredujejo družbeniki, ki imajo 75% večino glasov.  

 



17.2. V primeru korespondenčne seje morajo družbeniki svoje glasove poslati zakonitemu 

zastopniku pisno, telegramsko ali s tehničnimi sredstvi, s katerimi lahko nedvoumno 

izrazijo svojo voljo v pisni obliki (elektronska pošta, telefaks in podobno). 

 

Poslovodja - direktor 

 

18.  člen: Splošno 

 

18.1. Družba ima enega direktorja (poslovodjo), ki samostojno zastopa Družbo in na lastno 

odgovornost vodi posle Družbe. 

 

18.2. Direktor mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom. 

 

18.3. Za svoje delo in druga ravnanja v Družbi in glede Družbe direktor odgovarja 

družbenikom Družbe in Družbi.  

 

18.4. Direktorja imenuje skupščina Družbe, pri čemer mora zanj glasovati tudi družbenik 

SPS. 

 

18.5. Direktor se imenuje za mandatno obdobje štirih let in je lahko ponovno imenovan. 

 
18.6. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem podpiše oseba, ki jo za to pooblastila skupščina 

Družbe, pri čemer mora s pogodbo o zaposlitvi soglašati družbenik SPS. 

 

18.7. Skupščina Družbe lahko kadarkoli odpokliče direktorja, tudi brez utemeljenega razloga. 

 

19.  člen: Pristojnosti in naloge direktorja 

 

19.1. Direktor Družbe vodi poslovanje in delovni proces, v zvezi s tem pa zlasti: 

19.1.1. predlaga temelje poslovne politike, 

19.1.2. določa ukrepe za izvajanje poslovne politike Družbe, 

19.1.3. izvršuje sklepe skupščine,  

19.1.4. določa notranjo organizacijo Družbe, 

19.1.5. poroča skupščini o doseženih rezultatih poslovanja, 

19.1.6. odloča o vseh zadevah iz delovnih razmerij, 

19.1.7. sprejema ukrepe za zagotavljanje zakonitosti dela in učinkovitosti 

poslovanja, 

19.1.8. določa poslovno tajnost Družbe in ukrepe za njeno zagotavljanje, 

19.1.9. odloča o vseh drugih vprašanjih, ki se tičejo poslovanja in notranjih razmerij 

v Družbi, pa za odločanje ni izrecno s to pogodbo ali s prisilnim predpisom 

določen kak drugi organ, 

19.1.10. podeljuje pooblastila za podpise pogodb tako za posamičen posel kot za 

določeno vrsto poslov ali/in za določeno časovno obdobje, 

19.1.11. pripravi letni poslovni načrt Družbe, ki se predloži v sprejem skupščini, 

19.1.12. pripravi letno poročilo. 



19.2. Za svoje delo in druga ravnanja v družbi in glede Družbe direktor odgovarja 

družbenikom Družbe in Družbi. 

  

19.3. Direktor odgovarja za zakonitost poslovanja družbe. V zvezi s tem ima pravico odkloniti 

izvedbo vsake naloge, ki bi pomenila nezakonitost dela, kakor tudi sprejeti kakršnekoli 

ukrepe, ki bi zakonitost dela zagotovili. 

 
19.4. Direktor lahko druge osebe pooblasti za sklepanje določenih vrst pogodb in za 

določene vrste pravnih poslov (splošno pooblastilo), oziroma za sklepanje posamično 

določenih pogodb in za druga posamično določena pravna opravila (posebno 

pooblastilo). Pooblastilo, podeljeno v skladu s to točko, ni prenosljivo. 

 
20.  člen: Obveznost poročanja 

 

20.1. Direktor mora poročati skupščini Družbe in družbenikom Družbe, če to določa zakon 

ali ta pogodba. 

 

20.2. Direktor mora poročati družbeniku SPS o naslednjih zadevah in v naslednjih rokih: 

 
20.2.1. 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 načrtov poslovanja 

ali načrtovanih razvojnih aktivnosti Družbe; 

20.2.2. dva (2) meseca po izteku poslovnega leta posredovati letno poročilo z 

računovodskimi izkazi skladno z ZGD za zaključeno poslovno leto; 

20.2.3. do 20. dneva v predzadnjem mesecu poslovnega leta mora direktor 

družbeniku SPS predložiti letni načrt, skupaj z letno projekcijo 

računovodskih izkazov za naslednje leto.  

 

20.3. Direktor mora družbeniku SPS na njegovo pisno zahtevo omogočiti: 

 

20.3.1. vpogled v vse dokumente Družbe;  

20.3.2. SPS ima pravico kadarkoli zahtevati dodatne informacije o poslovanju. 

 

20.4. Družbenik SPS ima kadarkoli v času trajanja te pogodbe pravico zahtevati dodatne 

informacije o poslovanju, direktor pa mu jih je dolžan zagotoviti. 

 

21.  člen: Prenehanje funkcije direktorja 

 

21.1. Direktorju preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, v 

naslednjih primerih: 

 

21.1.1. Če to sam zahteva in 



21.1.2. S sklepom skupščine, sprejetim z navadno večino, če direktor krši svoje 

obveznosti, če ni sposoben voditi poslov, če je to potrebno iz poslovnih 

razlogov ali če ne uživa več potrebnega zaupanja družbenikov. 

 

Prokurist 

 

22.  člen: Podelitev prokure in pristojnosti prokurista 

 

22.1. Družba lahko ima enega ali več prokuristov, ki jih imenuje in odpokliče skupščina 

družbe.  

 

22.2. Družba mora imeti najmanj enega prokurista, ki ga predlaga SPS. 

 

22.3. Prokurist zastopa Družbo skupaj z direktorjem.  

 

22.4. Za sklenitev naslednjih pravnih poslov mora direktor pridobiti predhodno pisno 

soglasje prokurista, ki je imenovan na predlog SPS: 

 

22.4.1. za pridobivanje, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin ali drugega 

premoženja družbe; 

22.4.2. 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; 

22.4.3. sklepanje pravnih poslov, ki ne sodijo v okvir rednega poslovanja družbe, v 

znesku nad 5.000 EUR in vseh pravnih poslov v znesku nad 15.000 EUR; 

22.4.4. ustanavljanje novih Družb, pridobivanje sredstev v obstoječih Družbah in 

vstopanje v partnerstva ali združenja z drugimi družbami 

22.4.5. transakcije med povezanimi družbami; 

22.4.6. ustanavljanje ali zapiranje podružnic in družb; 

22.4.7. razpolaganje s pravicami intelektualne lastnine; 

22.4.8. uvedbo novih poslovnih aktivnosti, ki ne sodijo v okvir rednega poslovanja 

Družbe; 

22.4.9. spremembe pogodb o zaposlitvi poslovodij in določitev oziroma povišanje 

plačila poslovodji. 

 

22.5. Skupščina lahko s soglasnim sklepom spremeni seznam dejanj iz prejšnjega odstavka, 

za katera je potrebno soglasje prokurista, ki je imenovan na predlog SPS.  

 

Strokovni svet 

 

23.  člen: Sestava in pristojnosti 

 

23.1. Družba ima posvetovalno (strokovni svet), ki poslovodji direktorju svetuje pri 

strateških odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi 



zaprosila poslovodje. Strokovni svet je posvetovalne narave in ni organ upravljanja 

družbe.  

23.2. Strokovni svet lahko ima do šest članov, ki bodo praviloma: 

 

23.2.1. Poslovodja in tehnični poslovodja družbe, 

23.2.2. Predstavnik zasebnih investitorjev, 

23.2.3. Predstavnik družbenika SPS oziroma prokurist, 

23.2.4. Poslovni mentor, 

23.2.5. Predstavnika subjekta inovativnega okolja (svetovalec). 

 

23.3. Strokovni svet se staja po potrebi, vendar pa najmanj štirikrat letno. Delo strokovnega 

sveta vodi predstavnik SPS, ki strokovni svet skliče najmanj 14 dni pred zasedanjem. 

Člani strokovnega sveta za delo v strokovnem svetu niso upravičeni do nadomestila.  

 

23.4. O drugih vprašanjih, povezanih z delom strokovnega sveta sprejme strokovni svet 

poslovnik. 

 

VI. PRENOS POSLOVNIH DELEŽEV 
 

24.  člen: Splošno 

 

24.1. Poslovni delež ali njegov del se odsvoji v skladu z določili te družbene pogodbe. 

 

24.2. Poslovni delež ali njegov del se lahko deduje. 

 

24.3. Če družbenik odsvoji del poslovnega deleža, s tem nastane nov in samostojen poslovni 

delež. 

 

24.4. Vsak družbenik lahko svoj poslovni delež zastavi v zavarovanje svojih obveznosti, ki 

jih ima do banke oziroma druga finančne ustanove, če s tem soglaša družbenik SPS. 

Za pridobitev soglasja mora družbenik zastavitelj družbenika SPS seznaniti z 

nameravano pogodbo o zastavi poslovnega deleža. 

 

25.  člen: Predkupna pravica 

 

25.1. Pri prenosu poslovnega deleža ali njegovega dela tretji osebi ali družbeniku, imajo 

drugi družbeniki prednostno pravico (predkupna pravica) do prevzema deleža, 

sorazmerno s svojim obstoječim poslovnim deležem. 

 

25.2. Predkupna pravica po točki 25.1. se lahko izključi le s sklepom skupščine, sprejetim s 

75% večino glasov vseh družbenikov.  

 

 

 

 



26.  člen: Prenos poslovnih deležev 

 

26.1. Družbenik, ki želi odsvojiti svoj poslovni delež ali njegov del, je dolžan o nameravani 

odsvojitvi obvestiti preostale družbenike in direktorja Družbe s priporočeno pisno 

pošiljko. Družbenik lahko obvesti tudi samo direktorja Ddružbe, ki je dolžan obvestilo 

posredovati vsem družbenikom. V obvestilu iz prejšnjega odstavka je potrebno navesti 

osebo, kateri namerava odsvojiti delež in pogoje prodaje. 

 

26.2. Če kateri izmed družbenikov v roku 14 dni ne uveljavlja svoje predkupne pravice, 

potem preide ta na ostale družbenike, ki so voljni prevzeti delež, tudi za tisti del, za 

katerega do sedaj ni bila uveljavljena predkupna pravica in to sorazmerno s svojim 

poslovnim deležem. 

 

26.3. Družbeniki lahko svojo predkupno pravico uveljavijo v roku 14 (štirinajst) dni po 

obvestilu o ne uveljavljanju predkupne pravice, ki ga mora posredovati družbenik, ki 

odstopa delež, tistim družbenikom, ki so že uveljavili svojo prevzemno pravico v 

predhodno omenjenem enomesečnem roku. 

 

26.4. Uveljavitev predkupne pravice se izvrši s priporočeno pisno izjavo, ki se posreduje 

družbeniku na njegov zadnji naslov, ki ga je sporočil družbi, kateri odstopa svoj delež. 

 

26.5. Družbenik, ki odstopa svoj delež, mora v roku 14 (štirinajstih) dni po prejetju vseh 

pravočasno oddanih izjav, s katerimi se uveljavlja predkupna pravica, podpisati 

pogodbo, s katero prenaša svoj poslovni delež ali dele tega deleža tistim družbenikom, 

ki so uveljavili svojo predkupno pravico. 

 

26.6. Ne glede na druga določila družbene pogodbe lahko družbenik, ki je pravna oseba, 

svoj poslovni delež prenese na svojo povezano osebo, v kateri ima najmanj 75% 

lastniški delež pod pogojem, da povezana oseba prevzame vse obveznosti družbenika 

iz te pogodbe in da se s takim prenosom strinja skupščina Družbe s sklepom, ki ga 

sprejme z navadno večino ter da za prenos pridobi dovoljenje skupščine, ki ga ta poda 

z navadno večino. Pri prenosu poslovnega deleža družbenika na povezano osebo je 

predkupna pravica drugih družbenikov izključena. 

 
27.  člen: Skupna prodaja poslovnih deležev 

 

27.1. Če prejme katerikoli družbenik, razen družbenika SPS ponudbo za nakup poslovnega 

deleža družbe ali njegovega dela, lahko ponudbo sprejme le v primeru, da so izpolnjeni 

vsi pogoji iz te pogodbe in da potencialni kupec (ponudnik) družbeniku SPS ponudi 

odkup njegovega poslovnega deleža pod enakimi pogoji kot temu družbeniku 

(obveznost skupnega sprejema ponudbe za nakup). 

 

27.2. Družbeniki 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% 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. 

 

27.3. V primeru, da je ponujena vrednost za nakup poslovnega deleža, katerega lastnik je 

SPS nižja od skupnega zneska investicije, ki jo je Družbi zagotovil SPS in je enaka vsoti 

(i) nominalne vrednosti poslovnega deleža, (ii) vplačanega presežka kapitala (agio), 

(iii) vplačanih naknadnih vplačil v skladu s točkama 5.2. in 6.1. te pogodbe, (iv) 

akumuliranih neizplačanih dividend in (v) povečano za pogodbene obresti v višini [5] 

% letno od dne vplačila, mora s skupno prodajo soglašati SPS.   

 

27.4. V primeru skupne prodaje po točki 27.2. lahko drugi družbeniki alternativno, z 

uveljavljanjem svoje predkupne pravice, delež družbenika, ki je pridobil kupca 

odkupijo sami za enako ceno in pod enakimi pogoji, kot bodo dogovorjeni med 

družbenikom SPS in kupcem.  

 

27.5. Če v primeru prodaje deleža zunanjemu kupcu, drugi družbeniki ne bodo uveljavljali 

predkupne pravice, v skladu s točko 27.3., se obvezujejo, da bodo nemudoma po 

prejemu pisne zahteve Družbenika sprejeli oziroma podprli vse potrebne sklepe 

(vključno s sklepom o spremembi družbene pogodbe) ter ukrenili vse, kar je potrebno, 

za izvršitev prodaje poslovnega deleža novemu kupcu. 

 

27.6. Prenos deležev, ki je opravljen v nasprotju s tem členom nima pravnega učinka.  

 

28.  člen: Ustanovitev nakupne opcije 

 

28.1. Družbenik SPS s sklenitvijo te družbene pogodbe, ustanavlja neomejeno nakupno 

opcijo v korist drugih družbenikov, s katero se obvezuje pod pogoji, opredeljenimi v 

nadaljevanju tega člena, prodati svoj celotni poslovni delež drugim družbenikom v 

sorazmerju z njihovimi deleži SPS, drugi družbeniki pa nakupno opcijo sprejemajo, 

brez obveznosti, da jo v času njenega trajanja uveljavijo. 

 

28.2. Družbeniki so sporazumni, da je kupnina za poslovni delež v primeru uveljavitve 

nakupne opcije enaka vsoti (i) nominalne vrednosti poslovnega deleža, (ii) vplačanega 

presežka kapitala (agio), (iii) vplačanih naknadnih vplačil v skladu s točkama 5.2. in 

6.1. te pogodbe, (iv) akumuliranih neizplačanih dividend in (v) povečano za 

pogodbene obresti v višini [8] % letno od dne vplačila.  

 

28.3. Nakupna opcija začne veljati v naslednjih primerih:  

 

28.3.1. Če skupščina Družbe na dveh zaporednih sejah ne more sprejeti odločitve, 

ki je brez soglasja ali podpore družbenika SPS ni mogoče sprejeti, pri čemer 

vsi drugi družbeniki glasujejo drugače od družbenika SPS; 



28.3.2. Če družbenik SPS nasprotuje imenovanju direktorja, sprejemu letnega 

poslovnega načrta ali povečanju osnovnega kapitala Družbe kot edini 

družbenik. 

  

28.4. Nakupna opcija, ustanovljena v skladu s tem členom, velja ves čas veljavnosti 

družbene pogodbe in ni prenosljiva. 

 

28.5. V primeru uveljavitve nakupne opcije je predkupna pravica drugih družbenikov 

izključena. 

 

29.  člen: Druge omejitve prenosa poslovnih deležev 

 

29.1. V primeru prenehanja oziroma smrti družbenika-podjetnika ostali družbeniki z navadno 

večino odločijo, ali njegovi pravni nasledniki lahko vstopijo v družbo kot družbeniki.  

 

29.2. V primeru, da vstop naslednikov družbenika-podjetnika ni odobren, morajo ostali 

družbeniki ali tretja oseba, ki jo določijo družbeniki, odkupiti družbenikov poslovni 

delež po dogovorjeni ceni oziroma na zahtevo naslednikov po ceni, ki jo določi 

zapriseženi sodni izvedenec na stroške Družbe. V kolikor izplačilo vrednosti poslovnega 

deleža ni izvršeno v roku treh mesecev od dne, ko je naslednik Družbi predložil 

pravnomočni sklep o dedovanju oziroma drugo pravnomočno listino, s katero dokazuje 

svoje pravno nasledstvo, naslednik pridobi poslovni delež s pravico, da v kadarkoli v 

nadaljnjih treh mesecih izstopi iz Družbe. 

 

29.3. Prenosi deležev oziroma prevzem novih vložkov v nasprotju s tem členom nimajo 

pravnega učinka. 

 

VII. IZSTOP IN IZKLJUČITEV DRUŽBENIKA 
 

Izstop družbenika 

 

30.  člen: Splošno 

 

30.1. Vsak družbenik ima pravico, da izstopi iz Družbe, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, 

zlasti če mu drugi družbeniki ali poslovodja povzročajo škodo, če Družba ali družbeniki 

ovirajo ali onemogočajo uresničitev družbenikove pravice do izstopa, če je oviran pri 

uresničevanju pravic, ki jih ima po zakonu ali pogodbi, ali če mu skupščina ali 

poslovodje nalagajo nesorazmerne obveznosti. 

 

30.2. Družbenik ima pravico, da izstopi iz Družbe, tako da poda izjavo o izstopu, ki je lahko 

podana v obliki notarskega zapisa. 

 

30.3. V primeru izstopa znaša odpovedni rok 3 (tri) mesece, razen v primeru, če skupščina 

preostalih družbenikov v konkretnem primeru sklene, da se ta rok lahko skrajša ali da 

izstop učinkuje takoj. 



 

30.4. Družbenik, ki izstopa Izjavo o izstopu posreduje s priporočenim pismom vsem ostalim 

družbenikom in Družbi. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je izjavo o izstopu prejel 

zadnji izmed družbenikov. 

 

30.5. Do trenutka, ko odpoved družbene pogodbe prične učinkovati, je družbenik, ki je 

izstopil, polnopraven družbenik ter ima do Družbe in preostalih družbenikov vse 

pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te družbene pogodbe, razen pravice do udeležbe 

pri dobičku. 

 

31.  člen: Pravice drugih družbenikov 

 

31.1. V primeru izstopa posameznega družbenika, imajo ostali družbeniki pravico, da 

sorazmerno s svojim deležem prevzamejo poslovni delež družbenika, ki je izstopil.   

 

31.2. Če podajo izjavo o izstopu vsi družbeniki, so dolžni začeti postopek za prenehanje 

družbe. 

 

31.3. Vsak družbenik je dolžan v roku sedmih dni od prejema izjave o izstopu podati izjavo, 

da sprejema sorazmerni del deleža družbenika, ki je izstopil, sicer se šteje, da tega 

deleža ne prevzame. 

 

31.4. Če kateri od preostalih družbenikov ne bi želel prevzeti sorazmernega deleža, ga lahko 

sorazmerno ali v celoti prevzamejo drugi družbeniki. 

 

32.  člen: Posledice izstopa 

 

32.1. Z izstopom preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in z deležem povezane 

pravice in obveznosti, ki  izhajajo iz te družbene pogodbe, razen pravice do udeležbe 

pri dobičku. 

 

Izključitev družbenika 

 

33.  člen: Splošno 

 

33.1. Družbenik je lahko izključen iz Družbe, če pomembno krši svoje obveznosti. 

 

33.2. Kot bistvena kršitev se šteje zlasti: 

33.2.1. neizpolnitev družbenikovih zakonskih obveznosti pri izvajanju dejavnosti 

Družbe;  

33.2.2. neupoštevanje sklepov skupščine družbenikov; 

33.2.3. nesodelovanje pri upravljanju in s tem oviranje rednega delovanja Družbe 

ali uresničevanja pravic drugih družbenikov; 

33.2.4. povzročanje škode Družbi ali družbenikom;  



33.2.5. kršitev prepovedi konkurence ali kršitev določb o varstvu poslovne 

skrivnosti družbe; 

33.2.6. ravnanje v nasprotju z interesi Družbe, ki so zajeti v investicijskih in 

strateških načrtih družbe; 

 

33.3. Družbenik se izključi s sklepom skupščine o izključitvi družbenika, ki mora biti sprejet 

s 75 % večino glasov družbenikov s pravico glasovanja.  

 

33.4. V primeru izglasovanja sklepa o izključitvi družbenika, je dolžan izključeni družbenik 

družbi plačati pogodbeno kazen v višini 20.000 EUR ne glede na dejansko škodo, ki je 

nastala Družbi ali drugim družbenikom. 

 

Skupne določbe za primer izstopa oziroma izključitve družbenika 

 

34.  člen: Sklep družbenikov 

 

34.1. V treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi družbenika morajo preostali družbeniki 

sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali sorazmerno s svojimi dosedanjimi 

deleži povečati te deleže tako, da je višina osnovnega kapitala enaka, kot je bila pred 

izstopom družbenika.  

 

34.2. Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi, ne sprejmejo odločitve iz 

prejšnjega odstavka se šteje, da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala. 

 

35.  člen: Izplačilo deleža 

 

35.1. Iz družbe izključeni družbenik oziroma družbenik, ki izstopa iz Družbe, ima pravico do 

izplačila ocenjene vrednosti poslovnega deleža po stanju ob izstopu oziroma izključitvi. 

Ocenjeno vrednost določi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga izbere 

družbenik SPS. V kolikor se drugi družbeniki ne strinjajo z oceno vrednosti, ki jo določi 

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga izbere družbenik SPS, lahko predložijo 

vrednost pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ki ga izberejo družbeniki, 

upošteva pa se povprečna vrednost obeh ocenjenih vrednosti. 

 

35.2. Če je izključeni družbenik družbi povzročil škodo, sme Družba izplačilo ocenjene 

vrednosti poslovnega deleža zadržati do poplačila škode, ugotovljene s pravnomočno 

sodno odločbo ali priznane s sklenjeno poravnavo. 

 

35.3. Če družbenik z izstopom krši obveznosti, ki jih je prevzel z drugo pogodbo, sklenjeno 

med družbeniki, ima vsak družbenik pravico zahtevati, da se mu ocenjena vrednosti 

poslovnega deleža, ki bi sicer šla družbeniku, ki je izstopil iz družbe, ali njen del, izplača 

na račun terjatve, ki jo ima na podlagi takšne pogodbe do družbenika, ki je izstopil iz 

Družbe. 

 



35.4. V primeru izključitve družbenika se družbeniku ocenjena vrednost njegovega 

poslovnega deleža izplača v 6 (šestih) enakih letnih obrokih, ki zapadejo v plačilo z 

vsakokratnim koncem koledarskega leta. 

 

35.5. Družbeniku, ki je izstopil iz Družbe, se ocenjena vrednost njegovega poslovnega deleža 

izplača čim prej oz. najkasneje v roku 1 (enega) leta.  

 

VIII. SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE 
 

36.  člen: Sklep družbenikov 

 

36.1. O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki s tričetrtinsko večino glasov vseh 

družbenikov. Ne glede na druge določbe te pogodbe je za spremembo družbene 

pogodbe potrebno soglasje Družbenika SPS.  

 

36.2. Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi notar. Poslovodja je dolžan 

spremembo družbene pogodbe prijaviti za vpis v register.  

 

36.3. Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obveznosti družbenikov do družbe, 

morajo sklep sprejeti vsi družbeniki, razen pri povečanju osnovnega kapitala.  

 

37.  člen: Povečanje osnovnega kapitala 

 

37.1. Osnovni kapital Družbe se lahko poveča ali zmanjša le, če je sklep o povečanju ali 

zmanjšanju osnovnega kapitala sprejet s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov 

in če s tem soglaša družbenik SPS.  

 

37.2. Povečanje osnovnega kapitala se lahko opravi kot povečanje osnovnega kapitala z 

vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev Družbe. 

 

37.3. Poslovni deleži dosedanjih družbenikov, pridobljeni na podlagi povečanega osnovnega 

kapitala, se združijo z njihovimi dosedanjimi poslovnimi deleži tako, da ima vsak 

družbenik en enoten poslovni delež. 

 

37.4. Izjave o prevzemu in vplačilu so družbeniki dolžni podati v 30 (trideset) dneh od 

prejema pisnega odpravka sklepa o povečanju osnovnega kapitala Družbe in jih poslati 

s priporočeno pošiljko direktorju Družbe. 

 

37.5. Če posamezni družbenik ne želi izkoristiti prednostne pravice, lahko povečajo udeležbo 

preostali družbeniki tako, da prevzamejo tudi njegov vložek v sorazmerju z njihovimi 

dosedanjimi deleži. Navedena izjava mora biti dana v nadaljnjih 15 (petnajst) dneh in 

poslana s priporočeno pošiljko direktorju Družbe, sicer lahko skupščina sklepa o vstopu 

novega družbenika. 

 



37.6. S sklepom skupščine se lahko določijo še drugi pogoji in načini za povečanje 

osnovnega kapitala Družbe. 

 

IX. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE 
 

38.  člen: Trajanje družbe 

 

38.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 

 

39.  člen: Posebne pravice družbenika SPS pri prodaji, stečaju in likvidaciji 

 

39.1. V primeru prenehanja Družbe ali dogodka enakega prenehanju bo imel SPS 

prednostno pravico pri poplačilu iz premoženja Ddružbe pred vsemi ostalimi 

družbeniki, in sicer do zneska, ki ga je ta vložil oziroma vplačal za pridobitev 

poslovnega deleža v Družbi. V primeru konverzije posojila se kot datum vplačila šteje 

dan povečanja osnovnega kapitala družbe z novim vložkom. 

 

39.2. Po prednostnem poplačilu SPS, v skladu s točko 39.1., se v primeru prenehanja družbe 

ali dogodka enakega prenehanju naslednji in pred preostalimi družbeniki poplača 

družbenik (neodvisni zasebni investitor), in sicer ob uporabi pogojev in pravil, ki veljajo 

za poplačilo SPS. 

 

 

39.3. Če premoženje Družbe, v primeru prenehanja Družbe ali dogodka enakega 

prenehanju, ne zadošča za prednostno poplačilo SPS in 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.  

 

39.4. Pravica prednostnega poplačila po tem členu 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. 

 

X. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE 
 

40. člen: Obveznosti družbenikov 

 

40.1. Družbeniki se zavezujejo, da bodo v vseh svojih dejanjih delovali v korist in varovali 

ugled Družbe in podpisnikov te pogodbe. 



41. člen: Poslovna skrivnost 

 

41.1. Za poslovno skrivnost Družbe štejejo podatki, za katere tako določi skupščina ali 

poslovodja s pisnim sklepom in hkrati določi način varovanja poslovne skrivnosti in 

odgovornost oseb, ki so dolžne poslovno skrivnost varovati. S tem sklepom morajo biti 

seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati 

poslovno skrivnost.     

 

41.2. Ne glede na to ali so določeni podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost, se za 

poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna 

škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov 

Družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi 

morali vedeti za tako naravo podatkov.  

 

41.3. Podatke, ki so poslovna skrivnost Družbe, morajo varovati tudi osebe zunaj Družbe, 

če so vedele ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek poslovna 

skrivnost. Prepovedano je ravnanje, s katerim bi osebe zunaj Družbe poskušale v 

nasprotju z zakonom in voljo družbe pridobiti podatke, ki so poslovna skrivnost Družbe. 

 

41.4. Kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti je lahko podlaga odškodninske, 

kazenske ali delovnopravne odgovornosti. 

 

42.  člen: Konkurenčna prepoved 

 

42.1. Družbeniki in poslovodja Družbe ne smejo sodelovati pri nobeni od teh vlog, pa tudi 

ne kot družbeniki, delničarji, prokuristi ali delavci v katerikoli drugi Družbi ali kot 

podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z 

dejavnostjo Družbe. Navedene osebe ne smejo v nobeni vlogi, niti neposredno niti 

posredno, za svoj račun ali za račun kogarkoli tretjega storiti česar koli, kar je 

konkurenčno sedanjim dejavnostim Družbe, vključno z neposrednim ali posrednim 

angažiranjem v poslovanju konkurenčnih družb.  

 

42.2. Osebe iz prvega odstavka tega člena smejo sodelovati pri konkurenčni družbi le na 

podlagi predhodnega pisnega soglasja skupščine Družbe, ki ga ta sprejme s soglasjem 

vseh družbenikov. 

 

42.3. Prepoved iz tega člena velja tudi dve leti po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz 

prvega odstavka tega člena. 

 

42.4. Člani strokovnega sveta morajo podpisati izjavo skladno z dogovorom o poslovni 

skrivnosti in konkurenčni prepovedi v tej družbeni pogodbi. 

 

42.5. Določbe tega člena ne posegajo v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem 

razmerju. 

 



43.  člen: Pogodbena kazen 

 

43.1. Če družbenik krši določila 41. ali 42. člena te družbene pogodbe, je dolžan v roku 

petnajst delovnih dni od dneva pisnega poziva Družbe, oddanega priporočeno po pošti, 

Družbi plačati pavšalno pogodbeno kazen v višini 50.000 EUR in to ne glede na to ali 

je bila Družbi v posledici te kršitve povzročena kakršnakoli škoda.  

 

43.2. Družba ima pravico uveljavljati tudi nadaljnje odškodninske zahtevke iz naslova kršitev 

navedenih določil družbene pogodbe. Družba lahko od kršilca zahteva tudi, da ji 

prepusti posle, sklenjene za svoj račun, kot posle, sklenjene za račun Družbe, ali da 

nanjo prenese koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun, ali da Družbi odstopi svojo 

pravico do odškodnine.  

 
43.3. Plačilo pogodbene kazni, določeno v točki 43.1., ni pogojeno in ne vpliva na 

uveljavljanje katerekoli druge sankcije dogovorjene s to pogodbo, zakonom ali 

morebitno drugo pogodbo. Kljub uveljavljanju pogodbene kazni lahko družbenik SPS 

zahteva izpolnitev neizpolnjene/kršene pogodbene obveznosti ter plačilo škode, ki 

presega višino pogodbene kazni. 

 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

44.  člen: Končna določba 

 

44.1. 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. 

 

44.2. 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. 

 

44.3. Ta družbena pogodba začne veljati ko jo sprejmejo družbeniki Družbe. 

 

 

Maribor, dne ____________________ 

 


