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P7C 2021 KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID -19 

Slovenski podjetniški sklad s tem razpisom ponuja brezobrestne kredite za blažitev posledic 
epidemije Covid-19 v skupnem obsegu 77,03 mio EUR. Kredit lahko pridobi mikro, malo ali srednje 
veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima najmanj enega zaposlenega 
 

Predmet javnega razpisa Brezobrestni kredit Slovenskega podjetniškega sklada do 100.000 
EUR 

Namen javnega razpisa 
 

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo 

Glavni splošni pogoji 
kandidiranja 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje glavne pogoje:  

• ima status mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v 
Republiki Sloveniji,  

• ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 
1 zaposlenega za polni delovni čas. V število zaposlenih se ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del;  

• imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 oz. 
2020 z oceno vsaj SB8  

• je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika 
osnovnega namena javnega razpisa (omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19) – dokazati je potrebno izpad prihodkov ali 
odpovedi poslov zaradi epidemije za obdobje od 1.2.2020 do 
oddaje vloge;  

• na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, 
ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da 
vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje 
vloge;  

Osnovni pogoji 
kandidiranja 

Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit mora izpolnjevati vse 
naslednje pogoje:  
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje, izhajajoč 
iz vloge in letnega poročila, oddanega na AJPES,  
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,  
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške 
aktivnosti,  
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom v obdobju od leta 2022 do 
2024;  
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok v obdobju od leta 2022 
do 2024.  

Kreditni pogoji 
 

Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.  
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.  
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 
mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.  
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev 
in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z 
zapadlostjo roka za črpanje kredita.  
Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka 
efektivni obrestni meri.  
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Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je 
mesečno in se prične na dan črpanja kredita.  
Zavarovanje kredita:  

• za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z 
nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;  

• za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco 
podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za 
plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno 
izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača 
kreditojemalec).  

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez 
stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.  

Upravičeni stroški Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je 
maksimalni znesek kredita z višino 100.000 EUR.  
Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se upoštevajo:  
a) stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o 
paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP.  
Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 
20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se upoštevajo:  
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),  
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih 
pravic, licenc),  
c) stroški materiala in trgovskega blaga,  
d) stroški storitev,  
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).  
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora 
ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.  
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem 
pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 
% in več.  
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.  
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že 
plačanih obveznosti.  
Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb 
kreditojemalca.  
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.  
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi 
bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s točko »4.1. 
Splošni pogoji kandidiranja«.  

Vsebina vloge (1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C 2021 KREDITI COVID - 19« 
je dostopen na ePortalu Sklada;  
(2) Obvezne priloge za vse prijavne roke:  
a) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih;  
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno 
bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, 
zadruge in zavode na podlagi letnega poročila za leto 2019 oziroma 
2020;  
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c) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;  
d) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo;  
e) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja 
podatkov pri FURS«;  
(3) Dodatna obvezna priloga za prvi prijavni rok 22. 04. 2021;  
Za organizatorje potovanj se, pri uveljavljanju upravičenih stroškov 
vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju potrošnikom iz 5. 
odstavka 101.a člena ZIUZEOP, priloži izpolnjen in potrjen  
obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do 
Organizatorjev potovanj».  
(4) Dodatna dokazila k vsem prijavnim rokom;  
Revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko 
zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno 
na spletni strani AJPES.  

Roki za predložitev vlog Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na 
ePortal Sklada:  
22. 04., 20. 05. in 10. 06. 2021  
Na prvi prijavni rok 22. 4. 2021 lahko kandidirajo le podjetja, ki imajo 
dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. 
odstavka 101.a člena in ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:  
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,  
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in  
- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.  
Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 kandidirajo vsa podjetja, ki imajo 
registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se njihov 
projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.  

Merila za izbor končnih 
upravičencev 

Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le 
pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.  
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni 
po merilih za izbor končnih upravičencev:  
(1) Število zaposlenih,  
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),  
(3) Finančni kazalniki:  
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,  
b) Kredit / čisti prihodki od prodaje,  
c) Prosti kreditni limit (PKL) / kredit,  
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja – EBITDA.  
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki 
izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo zadostno število 
točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge. Predlog za 
odobritev se poda;  
- v prvem prijavnem roku 22. 04. 2021, vlogi, ki doseže vsaj 35 od 
možnih 100 točk,  
- v prijavnem roku 20. 05. in 10. 06. 2021, vlogi, ki doseže vsaj 50 od 
možnih 100 točk.  

Podjetje ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. vam lahko pomaga pri sestavitvi vloge, ki jo mora podjetje 

pripraviti za namen prijave na razpis.  

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