
P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE 

SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO 

 

Razpisnik: 

 Slovenski podjetniški sklad 

 

Namen razpisa: 

 zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 na gospodarstvo 

 

Upravičenci: 

 gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna 

podjetja (so.p.) 

 

Vlagatelj mora imeti na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 

zaposlenih za polni delovni čas. 

 

Vlagatelj mora imeti sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar mora biti sedež podjetja ali 

obrata izven problemskih območjih in izven obmejnih problemskih območjih. 

 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja 

področja, oddelke, skupine in razrede: 

 I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 

 I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno 

bivanje 

 I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov 

 I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač 

 N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane 

dejavnosti 

 N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj 

 R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter 

 N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga 

z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS 

ali registru licenc pri OZS) 

 

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, povračilo stroškov prevoza na 

delo in z dela, stroški prehrane med delom) 

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 2. 2020 do 1. 4. 2020. 

 

Finančni pogoji 

 Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. 

 Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

 Ročnost kredita: najkrajša 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.  

 Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v 

odplačilno dobo kredita. 

 Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni 

meri. 

 

Roka za oddajo:  

 24. 8. 2020 in 

 9. 10. 2020 

 

Dodatne informacije: 

 Mašenjka Hvala (01/895 06 10) 

 Tomaž Lovšin (08/383 56 14) 

 

 


