
 
 

BV Finančna Skupina d.o.o.  crtcasar@bvfg.si 

Verovškova ulica  55A, 1000 Ljubljana 
T: + 386 40 519 202  
 

Slovenija, EU  

 

 
 

PREGLED AKTUALNIH RAZPISOV 
 

GOSPODARSTVO-AKTUALNI RAZPISI POVRATNA SREDSTVA 
Javni razpis SID banka z jamstvom EGF Javni razpis P1 Plus 2022 ugoden kredit 
Pridobite kredit še po nižji obrestni meri, brez 
dodatnega zavarovanja. 
 
 
Razpisnik: SID banka 
 
Namen: financiranje podjetjih vseh velikosti za 
obratna sredstva in naložbe; kreditojemalec sme 
kredit nameniti za: 
• stroške blaga, materiala, storitev, plač, 
• naložb opredmetenih in neopredmetenih 

sredstev. 
 

Višina financiranja: od 100.000 EUR do ni omejitve 
(odvisno od sposobnosti prijavitelja) 
 
Ročnost: od 12 do 240 mesecev (odvisno od statusa 
kredita) 
 
Moratorij: od 0 mesecev do 60 mesecev, vendar ne 
več kot ½ ročnosti kredita 
 
Zavarovanje kredita: jamstvo EGF  (možnost 
koriščenja bančne garancije EGF do 70 % vrednosti 
kredita) 
 
Rok in oddaja vloge: 
• BREZ JAMSTVA EGF 

Skrajni rok za odobritev kredita s statusom 
pomoči de minimis je 31. 12. 2023. 

• Z JAMSTVOM EGF 
Skrajni rok za sklenitev kreditnih pogodb z 
jamstvom EGF je 31. 12. 2022. 

Namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu 
pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in 
razvoj podjetij. 
 
Razpisnik: SPS 
 
Namen: kredit za investicije in ali obratna sredstva 
 
Obrestna mera: od 0,35 % + 6-mesečni EURIBOR 
 
Višina financiranja:  
• do 1,25 milijona za investicije ali  
• 200.000 EUR za obratna sredstva (do 100.000 

EUR za mikro in mala podjetja). 
 

Ročnost: do 10 let  (možnost koriščenja moratorija do 
24 mesecev) 
 
Rok in oddaja vloge: 01.09., 15.09., 01.10.,15.10. 
 
Vstopni pogoji:  
• mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 

v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega 
in manj kot 250 zaposlenih, 

• poslovne enote organizirane kot d.o.o., s.p., 
zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) s 
statusom gospodarske družbe zadruge in zavodi, 
ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem 
podjetništvu, 

• na Bisnode (Gvin) dosegati bonitetno oceno vsaj 
D2, 

• Podjetje mora za prijavo na razpis pridobiti 
bančni sklep o odobritvi kredita. 
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NEPOVRATNA SREDSTVA VAVČERJI 
Vavčer za preoblikovanje s.p. v d.o.o. 
(in druga preoblikovanja)  

Družinska podjetja – prenos lastništva na družinske 
člane, zaposlene in prodaja podjetja (Vavčer za prenos 
lastništva)  

Spodbuda k statusnemu preoblikovanju: 
• samostojnega podjetnika posameznika v 

kapitalsko družbo, 
• delniške družbe v družbo z omejeno 

odgovornostjo ali obratno, 
• ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno. 

 
z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja 
njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. 
prihodkov od prodaje. 
 
Višina subvencije: do 5.000,00 EUR 

Vavčer sofinancira upravičene stroške aktivnosti 
vezane na pripravo poslovnega subjekta na prenos 
lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. 
dvig kompetenc prevzemnikov. 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo stroški 
aktivnosti vezani na: 
• pripravo prijavitelja na prenos lastništva, 
• izvedbo prenosa lastništva, 
• dvig kompetenc prevzemnika družinskega 

podjetja. 

Višina subvencije: do 9.000 EUR 

 

NEPOVRATNA SREDSTVA  
DEMO-PILOTNI PROJEKTI EKO SKLAD - Javni poziv 92FS-PO21 
Razpisnik: Javna agencija SPIRIT 

Višina sofinanciranja: nepovratna sredstva do 60 % 

Na razpis se lahko prijavijo tako MSP kot tudi velika 
podjetja. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh 
do osmih podjetij oz. samostojnih podjetnikov 
posameznikov. 

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 30 
mio EUR. 

Upravičeni stroški so stroški plač, stroški zunanjih 
izvajalcev ter posredni stroški (material, zaloge ipd.) za 
pilotne projekte ter stroški nakupa opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev za 
demonstracijske projekte. 

Velik poudarek je na področju zelenega prehoda in 
krožnega gospodarstva. 

Rok za oddajo: 16. 09. 2022 

Razpisnik: Eko sklad 

Višina sofinanciranja: nepovratna sredstva do 20 %, 
kredit do 80 % 

Eko sklad je ponovno odprl razpis za energetsko 
učinkovitost poslovnih stavb. 

Za nepovratna sredstva je na voljo 5 mio EUR, 
posamezno podjetje pa lahko prejme  20 %     
nepovratnih sredstev (oz. do 200.000 EUR po "de 
minimis"). 

Podjetje lahko zaprosi tudi za ugodni kredit, in sicer v 
vrednosti do 80 % upravičenih stroškov naložbe.  

Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki 
znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 
2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za 
kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni 
EURIBOR + 1,3 %.  

Rok za oddajo: roka za oddajo ni, razpis bo odprt do 
porabe sredstev. 

 
 

V BV Finančna Skupina vam z veseljem pomagamo in vas vodimo skozi celoten postopek priprave vloge in 
dokumentacije za prijavo, do črpanja finančnih sredstev.  Kontaktirajte nas na info@bvfg.si. 


