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Mikrokrediti na problemskih območjih in na obmejnih 

problemskih območjih v R Sloveniji 

 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje 
rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.  
 

 
 Cilji javnega razpisa so:  
- ohranitev delovnih mest,  
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,  
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.  
 
 
Problemska območja občin Pomurske regije: Apače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik,  Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in 
Velika Polana. 

 
območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, 
Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),  
 
 
 
 
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, 
pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).  
 
Med upravičene stroške se upoštevajo:  

 izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),  
 izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega 

tehničnega znanja podjetja),  
 izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,  
 izdatki za nakup storitev,  
 izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na 

delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.  
 
Višina kredita: od min 5.000 EUR do max 25.000,00 EUR.   

 
Obrestna mera: pogodbena obrestna mera je fiksna in znaša 1,1% letno.   

 
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni 
moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.  
 
Zavarovanje kredita: 5 bianco menic podjetja in osebno poroštvo vsaj 1 : 1 (razmerje 
med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja). 
 

Črpanje kredita: je namensko in v enkratnem znesku. Za prijavne roke  01.07.2019, 

01.09.2019 in 01.10.2019 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.04.2019 do 05.12.2019, 
s skrajnim rokom črpanja 30.11. 2019.  
 
Razno: pridobiti je potrebno bonitetno oceno na osnovi S.BON-1  obrazca pri AJPES – upoštevala se 
bo boniteta v razredu med SB1 in SB8. 
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Oddaja prijav: 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019 
 
Informacije v zvezi s prijavo na razpis P7R 2018:  Ivica Močnik 02 564-30-12, 
ivica.mocnik@sun.si                                 


