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P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih 

 
NAMEN: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje 
rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj 
 
CILJ: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 
spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije 
 
PRIJAVNI ROKI ZA ODDAJO VLOG1: 1. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021, 1. 5. 
2021, 1. 6. 2021, 1. 7. 2021, 1. 9. 2021 in 1. 10. 2021 oz. do porabe sredstev. 
 
 
POGOJI ZA PRIJAVITELJE na dan oddaje vloge 

• mikro/malo/srednje veliko podjetje (s.p. ali d.o.o.2) z min. 1 zaposlenim za 
polni delovni čas; 

• sedež na problemskem območju3 vsaj zadnjih 6 mesecev; 
• ista davčna številka najmanj 6 mesecev; 
• ni podjetje v težavah, ni neporavnanih obveznosti, ni v postopku pridobivanja 

državnih pomoči, niso bile izrečene globe; 
• kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred 

uvoženimi; 
• imeti mora zagotovljen trg, zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1, 

v obdobju 2022 do 2024 predviden dobiček in pozitivni denarni tok; 
• za vloge, oddane od 1. 2. do 1. 5. mora imeti S.BON-1 (2019) vsaj SB8, od 

1. 6. do 1. 10. pa imeti S.BON-1 (2020) vsaj SB8. 
 

 
 

1 Oddaja vlog na ePortalu Sklada. 
2 IZKLJUČENE DEJAVNOSTI: • A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; • B 05 Pridobivanje premoga; • C 11.01 
Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in 
streliv, C 30.1. Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, C 30.4 - Proizvodnja bojnih vozil; • D 
- oskrba z električno energijo, plinom in paro; 5 • G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 - Trgovina na 
drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, 
pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; • R 92 - 
Prirejanje iger na srečo. Poleg tega se ne podpira projektov na področju informacijske tehnologije (ki bi omogočale 
nezakonit prenos podatkov), bioznanosti (ki se nanaša na kloniranje ljudi in GSO), dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, 
letališke infrastrukture in naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Produkt ne podpira podjetij v težavah. 
3 PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO: območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, 
Črnomelj, Semič in Metlika); območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. POTEM PA ŠE OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA: 
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na 4 Koroškem, 
Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje 
- Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska 
Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, 
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, 
Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška 
Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, 
Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, 
Žetale in Žirovnica. 
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FINANCE: 
• Sredstva na razpolago: 4.540.000 EUR za problemska območja z visoko 

brezposelnostjo, cca. 3.400.000 EUR za obmejna problemska območja. 
 
KREDITNI POGOJI 

• najnižji znesek kredita znaša 5.000,00, najvišji 25.000,00 EUR; do 2 
mikrokredita; 

• višina financiranja do 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta; 
• pogodbena fiksna obrestna mera 1,1% je enaka efektivni obrestni meri; 
• najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev; 
• zavarovanje: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka. 

 
ČRPANJE se izvede v roku 45 dni od odobritve kredita (datuma izdaje pozitivnega 
sklepa) v primeru, da kreditojemalec od vključno dneva predložitve zahtevka za 
črpanja do dneva črpanja nima blokad na TRR-ju. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

• naložbe v novo opremo – dokazljivo z računom proizvajalca/trgovca in 
potrjenim garancijskim listom; 

• naložbe v neopredmetena sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc); 
• stroški materiala in trgovskega blaga; 
• stroški storitev; 
• stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo 

stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 
50% mikrokredita. 

 
Obvezne priloge k vlogi: 

1. Vloga za financiranje P7R 2020 
2. Zavarovanje mikrokredita 
3. Izjava o lastnem premoženju 
4. Izpolnjen in potrjen Obrazec 1 
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni 
6. Če letno poročilo ni objavljeno na strani AJPES, še revidirano letno poročilo. 


