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Spoštovani, 

 

z namenom kakovostnega obveščanja vas, naših cenjenih strank, smo vam pripravili 

kratko in pregledno darilo – brošuro z razpisi, vezani na ukrepe za blaženje krize 

zaradi koronavirusa. 

 

Brošuro bomo za vas ažurno dopolnjevali z novimi ukrepi, da boste vedno 

opremljeni s kakovostnim informacijami s področja. Novo različico si lahko naložite 

brezplačno iz naše spletne strani anaplus.eu, kjer najdete pregled tudi ostalih 

razpisov ter drugih naših storitev za gospodarstvo in podjetnike, vabljeni pa tudi k 

vključitvi na seznam prejemnikov aktualnih novic iz sveta razvoja podjetništva! 

 

Lepo vas pozdravljamo vaše ISKRE podjetniškega projektnega centra ANAplus! 

 

  

mailto:pisarna@anaplus.eu
http://www.anaplus.eu/
http://www.anaplus.eu/
https://anaplus.eu/
https://anaplus.eu/#obrazec
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NAPOVEDANI RAZPISI za ukrepe blaženja posledic krize. 

Planirani novi likvidnostni COVID-19 ukrepi v predvideni vrednosti 33,8 mio EUR 
nepovratnih sredstev so namenjeni MSPjem za: 

• Povračilo stroškov za zaščitno opremo – 10 mio EUR (bo objavljen že v tem 
mesecu) 

• Povračilo stroškov za področje internacionalizacije – 0,8 mio EUR 
• Spodbude za zagon razvojnih projektov – 5 mio EUR 
• Likvidnost na področju turizma in gostinstva – 13 mio EUR 
• Proizvodnja na problemskih območjih – 3 mio EUR. 
• Nova posojila iz naslova evropskih sredstev (predvsem mikrokredite) v višini 

najmanj 80 mio EUR, bomo skupaj s SID banko na trg plasirali predvidoma letos 
poleti. 

  

mailto:pisarna@anaplus.eu
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SID BANKA 

Od maja velja Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti zaradi posledic Covid 19, ki 
pooblašča SID banko, da ureja vse posle v imenu in za račun Republike Slovenije, ki s tem 
zakonom nudi državna poroštva za kredite gospodarskih subjektov. Več podrobnosti spodaj. 

Kreditojemalec mora v vlogi za odobritev kredita za namene dokazovanja izpolnjevanja 
pogojev banki predložiti zadnje računovodske izkaze ter 

• opis svojega poslovnega položaja zaradi posledic COVID-19 skupaj z navedbo zneska 
skupnih prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in zneska stroškov dela za 
leto 2019; 

• opredelitev višine in ročnosti zahtevanega kredita; 
• opredelitev namena kredita; 
• v primeru, da ima tudi kredit, ki je predmet odloga po zakonu, ki ureja interventni ukrep 

odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, podatek o višini obveznosti kreditojemalca 
iz naslova tega kredita; 

• izjavo, da bo kredit namenjen financiranju skladno s prvim odstavkom tega člena 

Višina poroštva za posamezen kredit znaša: 

• 70% glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU 
uvršča med velika podjetja 

• 80% glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU 
uvršča med mikro, majhna ali srednja podjetja 

Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev 
katerega skladno s tem zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10% prihodkov 
od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019. 

Med standardnimi pogoji za pridobitev kredita so še 

• da ima kreditojemalec na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz 
naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve 
vloge za kredit v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo 
obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma 
omogočeno obročno odplačilo le-teh, in 

• da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po 
zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline. 

Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni 
višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio 
EUR obstoječih produktov. 

 
S temi sredstvi bo predvsem reševala likvidnostne težave podjetij, vključno z 
likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, 
izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v 
obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivala bo zlasti 
segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 
20 mio EUR. 

mailto:pisarna@anaplus.eu
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Dne 15. 4. je SID banka objavila prilagoditev programa za financiranje naložb in obratnega 
kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1). Odslej je samostojnim podjetnikom, MSP, 
velikim podjetjem in zadrugam pri SID banki na voljo prilagojeni program za financiranje 
naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma. S spremembami v okviru 
posojilnega sklada trajnostni turizem podjetjem, poleg naložbenih namenov iz strategije 
turizma (gostinskih namestitvenih zmogljivosti, turistične infrastrukture in znamenitosti), 
nudimo tudi obratni kapital, ki smo ga razširili še na dejavnost gostinstva ter dejavnost 
potovalnih agencij in organizatorjev. 

V okviru programa TURIZEM1 bodo podjetjem na voljo sredstva v skupni višini 100 mio 
EUR. 

Dne 9. 4. je SID banka objavila, da v primeru, da je poslovanje vašega podjetja zaradi 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 že oteženo in zaznavate poslabšanje finančnega 
položaja, ki bi lahko vodilo do težav pri odplačevanju kreditnih obveznosti vas vabimo, da čim 
prej oddate vlogo za moratorij oziroma odlog plačila kredita. 

• Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-
19 

• MSP9 – neposredni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja (v pripravi) 

• Prilagojeni obstoječi produkti SID banke 

• Vloga za moratorij oziroma odlog plačila kredita 

• Prilagojeni program za financiranje naložb in obratnega kapitala 
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Tabela1: Pregled razpisov SID banke  

SID banka 
(Slovenska 
izvozna 
banka) 

SDMKV- neposredno 
financiranje podjetji v času 
izbruha Covid-19 

Turizem 1 

MSP9 -financiranje 
opredmetenih in 
neopredmetenih 
sredstev in/ali 
likvidnostno 
financiranje. 

Oblika neposredno neposredno Se še čaka 

VIŠINA 
od 100 t EUR – 7 mio (MSP) do 
12 mio (veliko podjetje) 

Za obratni kapital: od 100 t do 
7 mio (MSP) do 20 mio za 
velike   

  
  
  
  
  

Ročnost od 2 -12 let od 2 -12 let 

Moratorij 
do 1/2 ročnosti kredita in ne 
več kot 5 let 

do 1/2 ročnosti kredita 

OM Nižja od tržnih   

Financiranje   do 85 % celotnih stroškov 

Zavarovanje vse vrste zavarovanj vse vrste zavarovanj 

Pogoji 

V preglednici so predstavljeni 
glavni pogoji. Vsi ostali pogoji 
so objavljeni v razpisni 
dokumentaciji. 

V preglednici so predstavljeni 
glavni pogoji. Vsi ostali pogoji 
so objavljeni v razpisni 
dokumentaciji. 

V preglednici so 
predstavljeni glavni 
pogoji. Vsi ostali pogoji 
so objavljeni v razpisni 
dokumentaciji. 

Delovanje podjetje posluje najmanj 2 leti podjetje posluje najmanj 2 leti 

  
  
  
  
  

Zaposleni 
v zadnjem poslovnem letu v 
povprečju najmanj 2 zaposlene 

v zadnjem poslovnem letu v 
povprečju najmanj 2 zaposlene 

Letni promet /  / 

Bilančna vsota /  / 

dodatni pogoji 

Podjetje ima sedež v Republiki 
Sloveniji in ni v postopku 
zaradi insolventnosti.   
 
Veliko podjetje po 
metodologiji SID banke 
uvrščeno najmanj v bonitetni B 
razred. 
 
Pozor: Kritje za namene* 

Podjetje ni v postopku zaradi 
insolventnosti in nima 
neporavnanih obveznosti iz 
naslova obveznih dajatev.   
 
Za dejavnost gostinstva se šteje 
podjetje, ki je po SKD 2008 
razvrščeno v dejavnost I: 
Gostinstvo.  Za dejavnost 
potovalnih agencij in 
organizatorjev se šteje 
podjetje, ki je po SKD 2008 
razvrščeno v dejavnost N 79.1. 

*Kritje za namene nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, materiala, storitev, drobnega 

inventarja ter stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih po podpisu pogodbe ohrani vsaj 

40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1. 2. 2020.   

mailto:pisarna@anaplus.eu
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SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD 

POZOR – od 14. 4. 2020, je na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada 
objavljen obrazec za moratorij za kredite najete pri SPS (vloga za odlog plačila). 

 

Na strani Slovenskega podjetniškega sklada dobite vlogo za odlog plačila kredita. 

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter z drugimi institucijami  pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic 
širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in 
instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov 
skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR. 

• P1 plus – Subvencija obrestne mere in delna garancija glavnice kredita za 
likvidnostne kredite 

• Neposredni likvidnostni krediti za MSP (v pripravi) 
• P7R – Mikrokrediti za podjetja na problemskih in obmejnih problemskih 

območjih 
• Mikrokrediti iz Sklada skladov za MSP, start upe in socialna podjetja 

Za s.p., mikro ali mala, socialna in zagonska podjetja bodo kmalu na voljo mikrokrediti iz 
Sklada skladov preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipave. 
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Tabela2: Pregled razpisov Slovenskega podjetniškega sklada  

SPS  
(Slovenski 
podjetniški 
sklad) 

P1 plus 2020 -Garancije za zavarovanje 
bančnih kreditov z znižano obrestno mero 

P7R – obmejna problematična področja 

Oblika Posredno Posredno 

VIŠINA 
do 100t EUR mikro in mala podjetja; do 200 
t EUR srednje velika podjetja 

od 5.000 – 25.000 EUR 

Ročnost Do 5 let od 12 – 60 mesecev 

Moratorij Do 6 mesecev 
do 6 mesecev in se šteje v odplačilo dobo 
kredita 

OM 6m EURIBOR + 0,5 % – 1 % 1,1% fiksna 

Financiranje 
od 60 % do 80 % vrednosti bančnega kredita 
za obratna sredstva 

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti 
upravičenih stroškov projekta, a največ 
25.000 EUR. 

Zavarovanje   5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka 

Pogoji 
V preglednici so predstavljeni glavni pogoji. 
Vsi ostali pogoji so objavljeni v razpisni 
dokumentaciji. 

V preglednici so predstavljeni glavni pogoji. 
Vsi ostali pogoji so objavljeni v razpisni 
dokumentaciji. 

Delovanje     

Zaposleni vsaj 1 za polni delovni čas in manj kot 250 vsaj 1 za polni delovni čas in manj kot 250 

Letni promet do 50 mio EUR do 50 mio EUR 

Bilančna vsota do 43 mio EUR do 43 mio EUR 

dodatni pogoji 
Pri kreditih za obratna sredstva morajo 
podjetja zagotavljati le ohranitev delovnih 
mest, in ne nastajanje novih delovnih mest 
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SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD 

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1 

Predmet razpisa: dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske 
pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike 
Slovenije, ki zasleduje  

Cilj razpisa: ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza ukrepu: 
zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.  

 

Predvidena višina kredita: najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja 
vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000,00 EUR z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 
pribitek 0,50 % letno. 

Upravičenci: kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost, vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 
01.01.2017. 

Upravičene dejavnosti: 

• Pridelovanje netrajnih rastlin, 
• Gojenje trajnih nasadov, 
• Razmnoževanje rastlin, 
• Živinoreja, 
• Mešano kmetijstvo, 
• Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov. 

Upravičeno obdobje nastanka stroškov: od 13. 3. 2020 

Upravičeni stroški so: 

• stroški materiala, 
• strošek storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev in strošek transportnih 

storitev, 
• stroški sejmov, reklame in reprezentance, 
• stroški plač in povračil v zvezi z delom, 
• operativni in administrativni stroški. 

 Roki za oddajo vloge: 15.05.2020, 12.06.2020,10.07.2020, 07.08.2020,04.09.2020.  
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DRUGA DRŽAVNA POMOČ GOSPODARSTVU 
Tabela3: Pregled drugih virov vezanih na pomoč gospodarstvu zaradi epidemije 

  

ZIUZEOP – Zakon o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo 

Garancija DRŽAVE 

  Moratorij   

Oblika   Posredna 

Ročnost   do 5 let 

Moratorij 
do 12 mesecev in glavnico in na 
obresti 

  

Financiranje   
Višina poroštva je do 70 % glavnice za velika 
podjetja in do 80 % glavnice za mikro, majhna 
ali srednja podjetja 

Pogoji 
V preglednici so predstavljeni ključni 
pogoji. Vsi ostali pogoji so objavljeni 
na povezavi (Vir). 

V preglednici so predstavljeni ključni  pogoji. Vsi 
ostali pogoji so objavljeni na povezavi (Vir). 

dodatni pogoji   

Pogodbe sklenjene med 12.3 in 31.12. 2020; 
Najvišji znesek do 10 % od prihodkov iz prodaje v 
letu 2019 in ne sme presegati višine zneska 
stroškov dela za isto leto. 

 

 

  

mailto:pisarna@anaplus.eu
http://www.anaplus.eu/
http://www.anaplus.eu/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8197


 

 
 

odprto: pon.-pet. od 8 do 16h; tel: 03 898 00 24;; gsm: 040 642 239, 040 200 358;  
e-naslov: pisarna@anaplus.eu   web: anaplus.eu 
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KAKO VAM LAHKO POMAGAMO MI? 

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju javnofinančnih 
mehanizmov, kot so javni razpisi ali pozivi, vavčerji in podobno. 

Kakovost naših storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, 
načeli podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, 
ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov. 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so: 

• visoka kakovost storitev; 
• nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta; 
• nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil; 
• oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev; 
• visoka stopnja prilagodljivosti strankam. 

Najdemo vam primerno financiranje rasti in razvoja vašega podjetja. 

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije, če se odločimo za sodelovanje z vami? 

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški 
izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. 
Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v 
skladu s projektom. 

 

 

mailto:pisarna@anaplus.eu
http://www.anaplus.eu/
http://www.anaplus.eu/
https://anaplus.eu/

