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GARANCIJE SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO 

OBRESTNE MERE – P1 plus 2021 

SPS je 2.4.2021 objavil javni razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 

Razpis je namenjen tudi za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje. 

Predmet 
produkta 

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:  
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije 
d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka 
Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse 
d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska 
hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.  

Namen produkta 
 

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s 
tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih 
kreditov MSP, še posebej:  
-za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve 
posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,  
- za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj 
zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,  
- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 

Pogoji za 
kandidiranje  
 

Za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj 
kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov 
EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.  

Osnovni pogoji 
kandidiranja  
 

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:  
• dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2. 
Omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2020 in zavode;  
• da v bilanci stanja za leto 2019 oziroma za leto 2020 izkazuje celotni kapital v 
obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, 
ustanovljene po 1.1.2021 in zavode);  
• dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja 
(EBITDA)« za leto 2019 oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno 
7,0 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2021 in zavode);  
• ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na 
zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka 
projekta, najkasneje do 31.12.2022 (za prijavne roke do vključno 5.5.2021) oz. 
31.12.2023 (za prijavne roke po 5.5.2021);  
• izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika 
povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;  
• imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz 
finančne priloge v vlogi);  
• projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;  
• zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v 
okviru obstoječih ali novih dejavnosti ali zagotoviti porabo obratnih sredstev za 
namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa 
COVID-19;  
• Prijavni list podjetja/vlagatelja mora biti podpisan s stani odgovorne osebe 
podjetja (direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije).  
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Kreditni in 
garancijski 
pogoji:  
 
 

Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita 
in subvencionirano obrestno mero:  

 
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih 
sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da 
podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za 
krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri 
poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.  
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za 
razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo 
ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo 
državno pomoč.  

Upravičeni 
stroški projekta 

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski 
kredit. Kredit se lahko porabi za:  
1. INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo: 
-materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, 
nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 
zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;  
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa 
patentiranih pravic, licenc  
2. OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: 
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;  
- izdatki za opravljene storitve;  
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).  
Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in 
nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna 
sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki 
niso zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto 
vrednosti (torej vrednost računa z DDV).  
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev .  
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si 
vlagatelj krepil dejavnosti in področja, ki so izločene.  
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A.1. Razvojne 
garancije in 
mikrogarancije za 
MSP  
 

 
A.2. Razvojne 
garancije in 
mikrogarancije za 
tehnološko 
inovativna 
podjetja  
 

 
A.3. Razvojne 
garancije in 
mikrogarancije za 
MSP iz dejavnosti 
šifre G - trgovina, 
vzdrževanje in 
popravila 
motornih vozil  
  
C.19. 
Mikrogarancije za 
MSP - kritje 
škode zaradi 
virusa COVID-19  
  
Pogoji za 
koriščenje kredita  
 

Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške 
znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo 
obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.  
Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena; 
izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oz. povračilo že 
plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.  
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe 
kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.  

Vsebina vloge 1. Prijavni list: spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu 
https://eportal.podjetniskisklad.si/,  
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2. a) Poslovni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijske linije A.1., A.2. in 
A.3.,  
b) Predstavitveni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijsko linijo C.19.  
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida:  
- za leto 2019 (velja za prijavne roke do vključno 5.5.2021) oziroma - za leto 
2020 (velja za prijavne roke od vključno 20.5.2021 dalje), oddane na AJPES.  
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja 
uradno oddana na AJPES, (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani 
AJPES).  
Podjetja, ustanovljena v letu 2021, morajo priložiti računovodske izkaze od 
dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na 
mesec oddaje vloge na Sklad.  
4. Izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov 
pri FURS«,  
5. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada,  
6. Bonitetno dokazilo, ki mora biti skladno z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi - AJPES:  
- S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode  
Za podjetja, ustanovljena v letu 2021 se predloži BON-2.  
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna 
bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 5.5.2021 se upošteva 
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019. Za prijavne roke od 
20.5.2021 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 
2020.  
7. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti cenitev objekta s strani 
pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2020.  

Roki za preložitev 
vlog 

20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2021.  
 

Rok izdaje 
garancije  

Garancije Sklada se bodo izdajale do vključno 1. 12. 2022.  
 

Merila za izbor 
končnih 
upravičencev  
 

Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih 
prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina 
kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev, neposredna 
prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna naravnanost, vpliv projekta na 
okolje, status podjetja.  
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo 
kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, 
poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma neodobritev vloge.  
Merila za izbor končnih upravičencev: 

- Zaposleni podjetja – max 8 točk 
- Lastna sredstva za izvedbo projekta – max 5 točk 
- Dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje – max 15 točk 
- Povečanje dodane vrednosti za zaposlenega – max 13 točk 
- Višina kreditnih sredstev, namenjena financiranju obratnih sredstev – 

max 10 točk 
- Neposredna prodaja izven trga RS – max 7 točk 
- Namen projekta – max 15 točk 
- Tržna naravnanost podjetja – max 7 točk 
-  Vpliv projekta na okolje – max 5 točk 
- Status podjetja – max 15 točk 
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Podjetje ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. vam lahko pomaga pri pripravi Poslovnega načrta s finančno  

prilogo, ki je sestavni del vloge, ki jo mora podjetje pripraviti za namen prijave na razpis. Prav tako pa 

lahko v vašem imenu pripravimo tudi vlogo. 

SPS bo objavil še en razpis P7C 2021 COVID, ki se nanaša na brezobrestne  kredite za blažitev posledic 

epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini 

do 100.000 EUR (ročnost kreditov do 60 mesecev, možnost koriščenja moratorije do 6 mesecev, do 

100% vrednosti upravičenih stroškov projekta).  

 
Kontakt: 
Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij 
Irena.viher@abeceda.si 
031 378 328 

mailto:Irena.viher@abeceda.si

