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Javni razpis P7-3 2021 COVID Mikrokrediti 

Namen: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem lociranim v ZAHODNI KOHEZIJSKI REGIJI ter 
zagotovitev hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.  

Cilji: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 
spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, omogočiti 
hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: ročnosti 
kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov 
odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah. 

Rok: javni razpis bo odprt do 6. 4. 2021 oziroma do porabe sredstev.  
Prijavni roki za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada so naslednji: 

● 31. 03. 2021 do 14. ure; 
● 02. 04. 2021 do 14. ure; 
● 06. 04. 2021 do 14. ure. 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa 
je 2.000.000,00 EUR, in sicer v celoti za programsko območje Kohezijske regije 
Zahodne Slovenije. 

Višina državne pomoči, dodeljena enotnemu podjetju s strani vseh dajalcev državne 
pomoči, ne sme preseči 800.000 evrov. 

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ dva mikrokredita, 
upoštevaje že odobrene mikrokredite po javnem razpisu P7-2 2020 COVID 
MIKROKREDITI 2020, 2021 v istem koledarskem letu.  
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Pogoji za prijavitelje na dan oddaje vloge: 
● Mikro/malo/srednje veliko podjetje (s.p. ali d.o.o.) z min. 1 zaposlenim za 

polni delovni čas1; 
● Na poslovanje podjetja je vplival izbruh COVID-19; 
● Podjetje posluje z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev; 
● Ekonomska upravičenost zaprošenega kredita; 
● Nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu 

Sklada P1, P1 TIP, P1 plus 
● Zaprta finančna konstrukcija za načrtovane upravičene stroške; 
● Ni podjetje v težavah; 
● Poravnane obveznosti, pravočasno plačani prispevki, davki (FURS); 
● Zagotovitev porabe kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti; 
● Imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer v obdobju od leta 2021 do 

2024; 
● Imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in sicer v obdobju od leta 2021 

do 2024. 

 Kreditni pogoji: 
● Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR; 
● Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta; 
● Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v 

enakih mesečnih obrokih; 
● Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo 

podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne 
z zapadlostjo roka za črpanje kredita; 

 
1  IZKLJUČENE DEJAVNOSTI:  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, 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. 
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● Obrestna mera je 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del 
referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negative 
se šteje kot 0 %. 

● Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je 
šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita; 

● Zavarovanje kredita je 5 menic podjetja. 

Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z 
javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od 
odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa). 

Upravičeni stroški: 
● Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme); 
● Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, 

licenc); 
● Stroški materiala in trgovskega blaga; 
● Stroški storitev; 
● 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); 

● Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 

Obvezne priloge: 
● Računovodski izkazi za leto 2019 v originalni obliki, ki so bili uradno oddani 

na AJPES; 
● Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih; 
● Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno 

oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge: na podlagi 
letnega poročila za leto 2019; 

● Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe; 
● Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo; 
● Izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov 

pri FURS«; 
● Dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID-19 na poslovanje 

podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad. 


