
NAMEN
RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja za tekoče in likvidno poslovanje. Mikro in mala 
podjetja lahko najamejo zelo ugoden kredit za obratna sredstva ali manjša investicijska vlaganja, kar bo omogočilo večjo 
likvidnost, hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij. Sredstva se razpisujejo iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

MIKRO IN MALA PODJETJAod 5.000 EUR do 25.000 EUR
neposrednega kredita SPSaMIKROKREDIT

LASTNOSTI
KREDITA

POGOJI
Ÿ mikro in mala podjetja 
Ÿ ustanovljeni in delujejo kot gospodarska družba ali podjetnik 

po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 1 oz. zadruga, ki je 
ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – Zzad2 

Ÿ vzhodna in zahodna kohezijska regija

POGOJI KANDIDIRANJA
Ÿ podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni 

delovni čas in manj kot 50 zaposlenih
Ÿ letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR
Ÿ podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje 6 

mesecev

Ÿ podjetje ne sme biti v težavah (prisilna poravnava, stečaj ali li-
kvidacija) 

Ÿ vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

UPRAVIČENI STROŠKI
Ÿ naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opre-

me),
Ÿ naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup paten-

tiranih pravic, licenc),

Ÿ podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih 
pomoči 

Ÿ vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki 
spada v izključeni sektor 

Ÿ stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. 
za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

UPRAVIČENCI

Ÿ zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Ÿ stroški materiala in trgovskega blaga,
Ÿ stroški storitev,

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV
Ÿ Največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po 

odobritvi kredita

BREZ STROŠKOV VODENJA IN ODOBRITVE MIKROKREDITA

RASTEMO SKUPAJ

Ur. l. RS, št. 209/2021 z 
dne 31.12.2021 in 
spremembe v Ur.l. RS 
št. 3/2022 z dne 
7.1.2022

Roki za oddajo vlog: 

Kratek naziv razpisa: 
Mikrokrediti za mikro 
in mala podjetja iz SS 
2021

Dolg naziv razpisa v 
razpisni 
dokumentaciji:  
Mikrokrediti 2021

P7 2021
Oznaka razpisa: 

Objava razpisa: 

15 mio EUR
Razpisana sredstva: 

20.01.2022 do 14.00 
ure, 10.02.2022 do 
14.00 ure, 01.03.2022 
do 14.00 ure.
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VIŠINA FINANCIRANJA:

Ÿ kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih 
stroškov

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA

Ÿ začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje 
kredita

Ÿ od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita (z 
možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita)

Ÿ od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita/podjetje

OBRESTNA MERA: 6-mesečni EURIBOR + 0,8 

DOBA FINANCIRANJA: 2-5 let

ČASOVNI OKVIR KREDITA: 

ČRPANJE KREDITA: namensko in v enkratnem znesku

ZAVAROVANJE KREDITA (nižje zahteve po zavarovanju):

najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita

NAČIN ODPLAČEVANJA KREDITA: mesečen, obročen

min. zavarovanje kredita – 5 menic podjetja



PRIPRAVA VLOGE REALIZACIJA
izvedba investicije

PODJETNIK
potrebuje finančne vire za manjšo 
investicijo in/ali obratna sredstva

oddaja vloge elektron

hitra in enostavna 
priprava vloge

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

PODPIS POGODBE
elektronsko

črpanje kredita

OBDELAVA VLOGE

 SPS-a in se seznani s pogoji razpisa

obišče spletno stran

PRIJAVA NA JAVNI 
RAZPIS
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ROKI ZA ODDAJO VLOG:
20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 
do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure.

.

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ:

RAZPISANA 
SREDSTVA:

HITRA IN 
ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE 
PREKO

CILJI RAZPISA

·  omogočiti hiter in enostaven 
  dostop MSPjem do financiranja 
·  omogočiti financiranje pod 
  ugodnimi pogoji
·  »preživetje« oz. ohranitev 
  poslovanja podjetja zaradi 
  posledic COVID-19
·  ohranitev delovnih mest600 15 mio EUR

RASTEMO SKUPAJ

Sedež SPS:
Slovenski podjetniški Sklad 
Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

E-novice:
Prijavite se na e- novice in 
obveščali vas bomo o 
aktualnih razpisih in 
dogodkih. 

Svetovalni telefon:
02 234 12 67, 02 234 12 88,
02 234 12 74, 02 234 12 42,
02 234 64.

Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si

KONTAKT

ePortala

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do mikrokredita v samo 6 korakih.
Podjetju, ki potrebuje finančne vire za manjšo investicijo ali obratna sredstva SPS nudi mikrokredite pod zelo ugodnimi pogoji. 
V kolikor mikro in mala podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa P7 2021 - Mikrokrediti, lahko oddajo vlogo za financiranje
upravičenih stroškov.
Na podlagi pozitivnega sklepa, podjetja podpišejo  pogodbo s SPS-om in prejmejo mikrokredit za izvedbo manjše investicije ali
za obratna sredstva.

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz 

Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

P7 2021

VSEBINA VLOGE: 

1. Obrazec SPS-a (ePortal)
- vprašalnik za ugotavljanje 
      politične izpostavljenosti osebe
- vprašalnik za ugotavljanje 
      povezanosti z visoko tvegano 
      državo
- pooblastilo za preverjanje 
      podatkov FURS

2. Obvezne priloge 
- računovodski izkazi za leto 2020 v originalni obliki, ki so bili 
      uradno oddani na AJPES
- dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON na 
      podlagi letnega poročila za leto 2020

3. Dodatna dokazila
- revidirano letno poročilo (v primeru, da ni objavljeno na AJPES)


