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PREGLED KREDITNO GARANCIJSKIH POGOJEV ZA P1 plus 2022 
 

                   A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP  
              Razvojne garancije                 Mikrogarancije 

MSP 5+ - 60% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 1.250.000,00 

EUR (za cestno tovorni promet 625.000,00 

EUR) 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,60% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 10 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 24 

mesecev (moratorij se šteje v odplačilo dobo 

kredita) 

- 60% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 100.000,00 EUR za 

mikro in mala podjetja ter 200.000,00 EUR za 

srednja podjetja 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,60% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 5 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev 

(moratorij se šteje v odplačilo dobo kredita) 

MLADI 

MSP 

- 80% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 937.500,00 

EUR 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% 

- Ročnost kredita: 1,5 do 10 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 24 

mesecev (moratorij se šteje v odplačilo dobo 

kredita) 

- 80% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 100.000,00 EUR za 

mikro in mala podjetja ter 200.000,00 EUR za 

srednja podjetja 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 5 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev 

(moratorij se šteje v odplačilo dobo kredita) 

 

                 A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja  
              Razvojne garancije                 Mikrogarancije 

MSP 5+ 

in 

MLADI 

MSP 

- 80% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 937.500,00 

EUR 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 10 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 24 

mesecev (moratorij se šteje v odplačilo dobo 

kredita) 

- 80% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 100.000,00 EUR za 

mikro in mala podjetja ter 200.000,00 EUR za 

srednja podjetja 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,35% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 5 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev 

(moratorij se šteje v odplačilo dobo kredita) 

 

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozi                

 
             Razvojne garancije                    Mikrogarancije 

MSP 5+ 

in 

MLADI 

MSP 

- 60% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 1.250.000,00 

EUR (cestno tovorni promet 625.000,00 EUR) 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,85% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 10 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 24 

mesecev (moratorij se šteje v odplačilo dobo 

kredita) 

- 60% garancija SPS 

- Maksimalni znesek kredita je 100.000,00 EUR za 

mikro in mala podjetja ter 200.000,00 EUR za 

srednja podjetja 

- OM: 6 mesečni EURIBOR + 0,85% 

- Ročnost kredita: od 1,5 do 5 let 

- Moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev 

(moratorij se šteje v odplačilo dobo kredita) 

 

 

 

Za pomoč pri pripravi dokumentov nam piši na info@bvfg.si. 
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