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Javni razpis P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 

 Kratek opis:  

- neposredni brezobrestni kredit Slovenskega podjetniškega sklada; 
- skupni razpoložljivi znesek je v višini 77.030.000 EUR. 

O kreditu:  

- najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR; 
- kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta; 
- 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 ter je enaka efektivni 
obrestni meri. 

Prijavni roki: 

- 22. 4. 2021; 
- 20. 5. 2021; 
- 10. 6. 2021. 

Vloge s prilogami se oddaja na ePortal Sklada. 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;  
-  N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti. 
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Upravičenec:  

- mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v RS z najmanj 1 zaposlenim za 
polni delovni čas; 

- so podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter 
zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu; 

- ima S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 oz. 2020 z oceno vsaj 
SB 8; 

- nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada 
P1, P1 TIP, P1 plus;  

- njegovo financiranje z zaprošenim kreditom je upravičeno z vidika omilitve posledic 
drugega vala epidemije COVID-19; 

- se ne šteje za podjetje v težavah; 
- na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova 

obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti; 
- ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje podjetij v težavah.  

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno 
v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede: 

-  A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,  
- B 05: Pridobivanje premoga, 
- C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,   
- C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,   
- C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,   
- C 20.51: Proizvodnja razstreliv,   
- C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,   
- C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,   
- C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,  
- E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,  
- E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,  
- G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,  
- G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,  



 
 

3 
 

- G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,  
- 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,  K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,  
- L: Poslovanje z nepremičninami, 
- M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,  
- M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,  
- R 92: Prirejanje iger na srečo. 

 

 


