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P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit Slovenskega podjetniškega 

sklada 

 
                                                                                                                     Tolmin, 25. 10. 2022 

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 128/2022 dne 

7.10.2022 objavil javni razpis P7CE 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 135/2022 z dne 

21. 10. 2022.  

Predmet razpisa (produkta) so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju 

MSP).  

Namen razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic 

epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na 

gospodarstvo. 

 

Cilji javnega razpisa so: 

 
• omogočiti MSP-jem enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita, 
• »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij, 
• ohranitev delovnih mest. 

 

Splošni pogoji kandidiranja 

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje: 

a) na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki* (samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po 
sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES), zadruge in 
zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, 
ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;  

b) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji; 

c) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o 
gospodarskih družbah - ZGD-1 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o 
zadrugah – ZZad ; 

d) imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas . Za izpolnjevanje osnovnega 

pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih 

na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe 

tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to 

njegova edina podlaga za zavarovanje); 
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e) mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge 

za financiranje; 

f) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor 

oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);  

g) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2021 z oceno vsaj SB8 ; 

h) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, 

P1 TIP, P1 plus; 

i) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške; 

j) je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske 

škode zaradi virusa COVID 19 in energetske krize na poslovanje podjetja. Vlagatelji 

morajo izpolnjevati oba navedena pogoja. Upravičenci do prijave na razpis so podjetja 

(MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid19, to je pred 

12.03.2020. Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v 

višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot 

razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za 

september 2022 v primerjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022; 

k) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno (Ekonomsko 

upravičeno financiranje pomeni nastanek upravičenih stroškov za neposredne potrebe 

poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti); 

l) se ne šteje za podjetje v težavah;  

m) na dan oddaje vloge, ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz 

naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, 

da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima 

predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 

obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;  

n) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17);  

o) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske 

Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;  

p) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje 

prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

(Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana 

tretje države; q) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov 

pred uvoženimi;  
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r) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi 

odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 

nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;  

s) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja 

tveganj. 

 

Skupni razpoložljivi znesek razpisa znaša 32,0 mio EUR, in sicer: 

a. 27,0 mio EUR je namenjenih vlagateljem z registrirano glavno dejavnostjo C-

Predelovalne dejavnosti. Iz tega področja se na razpis ne morejo prijaviti podjetja, ki 

imajo registrirano in opravljajo naslednjo glavno dejavnost: C 10.2, C 11.01, C 12, C 

20.51, C 24.46, C 25.4, C 30.4. 

b. 5,0 mio EUR je namenjenih vlagateljem z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, 

kulture in cestnega potniškega prometa. SKD klasifikacija zajema naslednje 

dejavnosti: 

• 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 

• H49.391 - 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). 

 

Višina kreditiranja: Najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR. 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Pogoji kreditiranja:  

• nižje zahteve po zavarovanju, 

• nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %), 

• ročnosti kredita do 60 mesecev, 

• možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 24 

mesecev, 

• kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, 

• stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo. 
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V okviru upravičenih stroškov, ki so predmet financiranja, je dovoljeno financirati naložbe v 

obratna sredstva, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za 

opravljene storitve, izdatki za plače, zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene 

stroške. 

Rok za oddajo vloge: 15.11.2022 do 14.00 ure. 

Na razpis se MSP-ji lahko prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca »VLOGA ZA FINANCIRANJE 

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit na ePortalu SPS-a. Vlogo lahko pripravite samostojno in 

jo skupaj s prilogami oddate na ePortal SPS-a: https://eportal.podjetniskisklad.si/. 

Celoten javni razpis je moč najti na povezavi.  

 
 
Pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center 

SPOT svetovanje Goriška 

https://eportal.podjetniskisklad.si/
https://www.podjetniskisklad.si/wp-content/uploads/2022/10/P7CE-JAVNI-RAZPIS-po-objavi-sprememb-21.10.2022.pdf

