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S T R A T E Š K A    V L O G A

Smo nacionalni javni finančni sklad za podporo 

MSP-jev, start-upov in scale upov,

ki z učinkovitimi

finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do 

finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore

ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSP-jem,

start-upom in scale-upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih prihodnosti. 
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vodilni ponudnik garancij 
za bančne kredite

vodilni ponudnik mikrokreditov

sokreator start up ekosistema 
v Sloveniji

OPERATIVNE VLOGE

ključni soinvestitor semenskega 
in tveganega kapitala v 
povezavi z vsebinsko podporo

edini ponudnik 
spodbud malih vrednosti – vavčerjev

sokreator podjetniškega okolja 
za podjetniški sektor v Sloveniji

povezovalec podjetniške mreže 
v mednarodnem okolju

učinkovita javna finančna 
institucija





"Ukrepi SPS za pomoč pri premoščanju posledic 
širjenja COVID-19"



▪ SPS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z

drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi

posledic širjenja koronavirusa.

▪ Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud

in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi

produkti.



UKREP ŠT. 1: Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano 
obrestno mero (P1 plus 2020) – namenjene financiranju tudi izključno 

obratnih sredstev

▪ Preko SPSa je trenutna garancijska shema za MSP vzpostavljena preko 15-ih sodelujočih
bank, namenjena tudi financiranju izključno obratnih sredstev, ki jih slovenska podjetja v
tem trenutku najbolj potrebujejo. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, niso le
razvojni ampak tudi likvidnostni ukrep.

▪ Prilagojen razpis: Razpis je letos še dodatno prilagojen blažitvi posledic koronavirusa, bančni kredit
je lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno z
kritjem plač zaposlenih, ki v tem času beleži največji trend povpraševanja s strani podjetij.

▪ Status razpisa: Aktiven razpis

▪ Datum objave: 20.03.2020

▪ Višina razpisanih sredstev: 79,2 mio EUR, kar predstavlja cca 113 mio EUR bančnih kreditov.

▪ Okvirno število podprtih projektov: 400



UKREP ŠT. 1: Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano 
obrestno mero (P1 plus 2020) – namenjene financiranju tudi izključno 

obratnih sredstev

- Osnovne značilnosti:

✓za garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno, da lahko mikro, mala in srednje velika

podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero

✓max. višina bančnega kredita za obratna sredstva znaša 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz.

100.000 EUR (za mikro in mala podjetja),

✓bančni kredit za obratna sredstva vključuje vse tekoče stroške poslovanja, tudi stroške plač,

✓upravičeni stroški lahko nastajajo v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021,

✓ročnost bančnega kredita za obratna sredstva je do 5 let, z možnostjo 6 mesečnega moratorija,

✓obrestne mere so zelo ugodne, saj znašajo od 6 mesečnega EURIBORJA + 0,50 % do 6 mesečnega

EURIBORJA + 1,00 % (odvisno od kreditno garancijske linije),

✓stroškov odobritve in vodenja garancije ni,

✓bančni kredit lahko krije od 60 % do 80 % vrednosti upravičenih stroškov,

✓vsi potrebni pripomočki (poslovni načrt, finančna priloga, prijavni list) so dosegljivi na spletni strani

Sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/,

✓pri kreditih za obratna sredstva morajo podjetja zagotavljati le ohranitev delovnih mest, in ne nastajanje

novih delovnih mest.

https://remote.podjetniskisklad.si/OWA/redir.aspx?C=XokVTGBPhvgTcZNjpf8sQRS-8a7diUdPKk_t-A6baLZNyZDR99rXCA..&URL=https%3a%2f%2fpodjetniskisklad.si%2fsl%2f


OPIS PRODUKTA

garancija

kredit

MSP

MSP

do 200.000 EUR za obratna sredstva
(srednje velika podjetja)

do 100.000 EUR za obratna sredstva 
(mikro in mala podjetja) 

do 1.250.000 EUR za večje investicije

60 % ali 80 % 
garancija za zavarovanje bančnega kredita 

▪ RAZVOJNE GARANCIJE 
/ ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA/

▪ MIKROGRARANCIJE 
/ ZA OBRATNA SREDSTVA/



SEZNAM SODELUJOČIH BANK S SPSom



OBRESTNA 
MERA

(6 mesečni 
EURIBOR 

+ od 0,50 % 
do 1,00 %)

ROČNOST 
KREDITA

ZA 
INVESTICIJE

MORATORIJ 
ZA 

INVESTICIJE

ROČNOST
KREDITA

ZA
OBRATNA
SREDSTVA

MORATORIJ
ZA

OBRATNA
SREDSTVA

od 1,5 let
do 

10 let

od 1,5 let 
do 

5 let

do 24 
mesecev

/na odplačilo 
glavnice kredita/

do 6 mesecev

/na odplačilo 
glavnice kredita/

OSNOVNE 
ZNAČILNOSTI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI



NAMENSKO 
KORIŠČENJE 

KREDITA

podjetje lahko 
koristi kredit 

le namensko

ZAPRTA 
FINANČNA 

KONSTRUKCIJA

OHRANITEV 
INVESTICIJE

STROŠKI 
ODOBRITVE

kredit lahko krije 
do največ 80% 

upravičenih 
stroškov

ohraniti 
investicijo

v območju RS 
in v podjetju vsaj 

2 leti po
investiciji

brez stroškov 
odobritve garancije

OSNOVNI POGOJ

vsaj 1 zaposlen 
za polni delovni 

čas 
in manj kot 250 

zaposlenih 

OSNOVNE 
ZNAČILNOSTI

OSTALE ZNAČILNOSTI



UKREP ŠT. 2: Možnost koriščenja že obstoječega razpisa v okviru

mikrokreditne linije za problemska in obmejna problemska območja

Še vedno lahko mikro in mala podjetja iz problemskih in obmejnih območij koristijo

Mikrokredite za problemska območja in obmejna območja v okviru razpisa P7R 2019.

Skupaj  na voljo: 

12,9 mio EUR
za 

520 projektov 



UPRAVIČENCI

podjetja, ki se 
soočajo s 
težavami 

pri 
pridobivanju 
ugodnih virov 
financiranja 

na 
problemskem 
ali obmejnem 
problemskem 

območju

na dan 
oddaje vloge, 

sedež 
podjetja ali 
obrata na 

problemskem 
ali obmejnem 
problemskem 

območju 
vsaj zadnjih 
6 mesecev

organizirana 
kot: 

d.o.o

s.p.

ter

zadruge in 
d.o.o.

z omejeno 
odgovornostjo 
in statusom 
socialnega 
podjetja

vsaj 1 
zaposlenega 

za polni 
delovni čas in 
manj kot 250 
zaposlenih

letni promet 
ne presega 

50 mio  EUR

bilančna vsota 
ne presega 

43 mio EUR



OBRESTNA 
MERA

ROČNOST 
KREDITA 

IN MORATORIJ

ZAVAROVANJE 
KREDITA

KRITJE 
STROŠKOV

5 menic 
podjetja

in

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

VIŠINA 
KREDITA

od 5.000 
do 

25.000 EUR
neposrednega 
kredita SPSa

Nižja 
obrestna 

mera
FIKSNA 1,1 % 

od 1 do 5 let 
z

vključenim 
6 mesečnim 
moratorijem

kredit lahko 
krije do 85 % 

vrednosti 
upravičenih 

stroškov 
projekta

5 menic osebnega poroka,
ki je lastnik podjetja in 

ima nepremično 
premoženje za zavarovanje 

kredita v razmerju 1:1



2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

UKREP ŠT. 3: Začasno zaprtje nekaterih vavčerjev

- SPS je dne, 11.03.2020, zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter 

usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa

začasno zaprl: 

✓Vavčer za digitalni marketing, 

✓Vavčer za pripravo digitalne strategije in 

✓Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.

- Dne, 11.04.2020, je v Uradnem listu že ponovno aktiviral: 

✓Vavčer za digitalni marketing, 

✓Vavčer za pripravo digitalne strategije

- Začasno zaprt ostaja samo še Vavčer za raziskave tujih trgov. 



POSEBNOSTI VAVČERJEV 

ENOSTAVNE 
SPODBUDE 

MALIH
VREDNOSTI 

ZA MSP –
od 300 EUR do 
9.999,99 EUR 

nepovratnih sredstev

HITRA 
OBRAVNAVA 

NA VOLJO 
SKOZI 

VSE LETO

SKRAJNI ROK PRIJAVE
31. 3. 2023

BREZPLAČNA POMOČ 
PRI PRIPRAVI VLOGE 

in ZAHTEVKA
- SPOT Svetovanje



sofinanciranje  v višini max. 

60 % 
upravičenih stroškov

na posamezni 
odobren vavčer 

največ 

3 vavčerji 
hkrati v izvajanju

oz. največ 

30.000 EUR
izplačila letno 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI VAVČERJEV 

upravičeni stroški 
vavčerjev 

za vsa vsebinska področja 
so od

1. 1. 2019 dalje 

(oz. določeni v posameznem 
javnem pozivu) 



2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

UKREP ŠT. 4: Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov

- Oddaja zahtevkov: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki

za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega v javnem pozivu.

- Roki in način prijave na javni poziv: Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z

digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih

poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

- Spremenjen način identifikacije: Prijavitelj mora v roku 8 dni od prejema poziva k

podpisu pogodbe o sofinanciranju le-to podpisano vrniti (poslati priporočeno po pošti) na

naslov Slovenskega podjetniškega sklada. K njej lahko priloži kopijo osebnega dokumenta in

identifikacijski obrazec oz. se identifikacija opravi najkasneje ob oddaji zahtevka oz.

izplačilom.

- Digitalna strategija: točka 5 - Pogoji kandidiranja: Prijavitelj mora imeti na dan

oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih.



2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

UKREP ŠT. 5: Ukinitev dveh rokov za oddajo vloge pri razpisu P4D

2019/2023 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij

- Ukinjena roka: 01.04.2020 in 01.06.2020

- Vzrok ukinitve: preusmeritev aktivnosti, ki so vezane na blažitev posledic 

koronavirusa

- Rok za oddajo vloge: 01.09.2020 



2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

UKREP ŠT. 6: Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada

Dne 11.4.2020 je začel veljati ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN
OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), ki v 81. členu določa odlog
plačila obveznosti iz kreditnih pogodb javnih skladov.

Javni sklad lahko odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12
mesecev, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, še
niso zapadle v plačilo.

Kreditojemalec naslovi na javni sklad vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje v
šestih mesecih po preklicu epidemije. V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s
posledicami epidemije, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. Obrazec za
vlogo je na voljo na vhodni strani spletne strani: https://podjetniskisklad.si/sl/.

Javni sklad in kreditojemalec se z aneksom h kreditni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila
obveznosti iz kreditne pogodbe, vendar največ̌ za obdobje 12 mesecev. Odlog plačila lahko javni sklad izvede
ne glede na določbe javnega razpisa, po katerem je bil kredit dodeljen. Odlog plačila pomeni prekinitev
zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga.

https://podjetniskisklad.si/sl/


2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

SPLETNI OBRAZEC



2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

UKREP ŠT. 7: Veljavnost garancij za bančne kredite v povezavi z ZIUOPOK-om

- Vezano na Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK),

Slovenski podjetniški sklad omogoča vsem upravičencem, ki imajo bančne kredite zavarovane z

garancijo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, pridobljeno na podlagi javnih razpisov P1 -

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v preteklih letih, da v kolikor banka odobri

kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev v

skladu z določbami in pogoji Zakona o interventnem ukrepu plačila obveznosti kreditojemalcev in rok odplačila

kredita za čas trajanja odloga, se veljavnost garancije podaljša za čas trajanja odloga plačila.

- To pravilo velja za vse kredite, tudi tiste, ki imajo že sedaj 10 letno ročnost.

- Postopek se uredi fazno.

- Prvi korak je odobritev odloga in podaljšanje rokov kreditojemalcu, ki ga uredita kreditojemalec in

banka. V drugem koraku sodelujoča banka pridobi soglasje Slovenskega podjetniškega sklada, ki izda

dodatek k obstoječi garanciji Sklada.



UKREP ŠT. 8 : Likvidnostni kredit (P7C)

- Status razpisa: nov instrument je še v pripravi

- Predvidena višina razpisa*: 25 mio EUR 

- Višina kredita*: do 25.000 EUR




