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ZADEVA: Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ……. sprejela naslednji 

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (EVA: 2021-
1611-0021) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem 
postopku.

                                                                                            
                                                  mag. Janja Garvas Hočevar
                                            V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA VLADE
           

Priloga:
 pr

edlog zakona

Prejmejo:
 Mi

nistrstvo za finance
 Mi
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nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Sl

užba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem 
postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: 
V skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga, 
da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da bi se preprečile težko popravljive 
posledice za delovanje države. Navedeno je potrebno, da se preprečijo oziroma zmanjšajo 
negativni učinki epidemije COVID-19 na slovensko gospodarstvo, ki bi nastali zaradi 
nezmožnosti rednega odplačevanja obveznosti iz kreditnih pogodb in s tem povezanih 
stečajev gospodarskih subjektov in izgub delovnih mest. Trenutne razmere, povezane s še 
vedno trajajočo epidemijo COVID-19, namreč še vedno zahtevajo zagotovitev nujne 
likvidnosti gospodarstvu in s tem povezano podaljšanje odlogov plačila obveznosti 
kreditojemalcev.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Ur

ška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
 m

ag. Robert Petek, sekretar v Direktoratu za finančni sistem
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega 
gradiva:
Pri pripravi predloga zakona zunanji strokovnjaki oziroma pravne osebe niso 
sodelovale. 
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
 m

ag. Andrej Šircelj, minister
 m

ag. Peter Ješovnik, državni sekretar
 m

ag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka
 m

ag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo
 Ur

ška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
 Mi

ha Pogačar, vodja Sektorja za bančništvo
 m

ag. Robert Petek, sekretar v Sektorju za bančništvo
5. Kratek povzetek gradiva:
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S predlaganim zakonom se nekaterim kategorijam kreditojemalcem, ki zaradi negativnih
učinkov epidemije COVID-19 še vedno niso sposobni v roku poravnavati svojih obveznosti 
iz naslova sklenjenih kreditnih pogodb z bankami, omogoči odlog plačila do 31. 12. 2021. 
To možnost bodo lahko izkoristili le tisti kreditojemalci, ki opravljajo dejavnost, za katero je 
bilo z vladnim ali občinskim odlokom v obdobju po 12. marcu 2020 določeno, da se 
opravljanje storitev oziroma prodaja blaga zaradi epidemije COVID-19 začasno prepove, ter 
tisti kreditojemalci, ki pretežni del prihodkov ustvarjajo z opravljanjem storitev oziroma 
prodajo blaga navedenim kreditojemalcem.

6. Presoja posledic za:
a
)

javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE

b
)

usklajenost slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije

NE

c
)

administrativne posledice
NE

č
)

gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja 
ter konkurenčnost podjetij

DA

d
)

okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi 
vidiki

NE

e
)

socialno področje
DA

f
)

dokumente razvojnega načrtovanja:


acionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja


azvojne politike na ravni programov 
po strukturi razvojne klasifikacije 
programskega proračuna


azvojne dokumente Evropske unije 
in mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti 
za druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t 
+ 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t 
+ 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. O

cena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. F
inančne posledice za državni proračun

/

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
−

ristojnosti občin,
−

elovanje občin,
−

inanciranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 S

kupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Z

druženju občin Slovenije ZOS: NE
 Z

druženju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
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Ker gre za predlog zakona po nujnem postopku, sodelovanje javnosti pri pripravi predloga 
zakona ni potrebno.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                          
                                                                                  Mag. Andrej Šircelj
                                                                                          MINISTER

Priloga:
- predlog zakona.     
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PREDLOG
(EVA 2021-1611-0021)

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC 
DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Interventni ukrep odloga plačil obveznosti iz kreditnih pogodb (v nadaljnjem besedilu: odlog) urejata 
naslednja zakona:

 Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 
36/20, 49/20 – ZIUZEOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK);

 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE).

Medtem ko je ZIUOPOK omogočil odlog kreditojemalcem, ki so bili prizadeti zaradi posledic prve 
epidemije COVID-19, je ZIUOPDVE omogočil odlog tistim kreditojemalcem, ki so bili prizadeti zaradi 
posledic druge epidemije COVID-19, pogojno pa tudi drugim prizadetim kreditojemalcem, će je odlog 
na podlagi ZIUOPOK znašal manj kot devet mesecev. 

Odloga po ZIUOPOK oziroma ZIUOPDVE ni več mogoče uveljavljati, čeprav epidemija COVID-19 še 
traja, gospodarski subjekti pa se zaradi epidemije še naprej spopadajo z nekaterimi omejitvami, ki 
vplivajo na izvajanje gospodarskih dejavnosti. Zlasti so v tej luči prizadeti kreditojemalci, ki opravljajo
dejavnosti, za katere je (bilo) z vladnim ali občinskim odlokom v obdobju po 12. marcu 2020 
določeno, da se opravljanje storitev oziroma prodaja blaga zaradi epidemije COVID-19 začasno 
prepove. Zaradi teh omejitev so prizadeti tudi gospodarski subjekti, ki pretežni del prihodkov 
ustvarjajo z opravljanjem storitev oziroma prodajo blaga kreditojemalcem, ki jih neposredno zadeva 
omenjeni vladni ali občinski odlok.

Navedeni kreditojemalci so večinoma izkoristili možnost odloga po ZIUOPOK, na podlagi katerega 
so banke zlasti v marcu in aprilu 2020 odobrile odlog za 12 mesecev. Odlog se torej za večino teh 
kreditojemalcev izteče v aprilu 2021, pri čemer zaradi dolgotrajnejše epidemije COVID-19 zlasti ti 
kreditojemalci še vedno niso sposobni redno poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, 
odobritev zakonskega odloga pa trenutno ni več omogočena.

Zato se s predlaganim zakonom predlaga dopolnitev ZIUOPDVE ter tem kreditojemalcem omogoči 
nov odlog do konca leta 2021, in sicer ne glede na to, ali so možnost že izkoristili in torej presegli 
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trenutno veljavno skupno omejitev glede odloga v trajanju devetih mesecev. Hkrati se takšen odlog 
omogoči tudi kreditojemalcem, ki pretežni del prihodkov ustvarjajo z opravljanjem storitev oziroma 
prodajo blaga navedenim kreditojemalcem.

Po podatkih Banke Slovenije, ki se nanašajo na stanje konec februarja 2021, so banke do zdaj 
prejele 28.485 vlog kreditojemalcev za odlog plačila obveznosti. Pri tem so odobrile več kot 85 
% vseh vlog, zavrnile okoli 12 % vlog, preostale pa so še v obdelavi. Daleč največ vlog so banke 
prejele ob prvi razglasitvi epidemije spomladi lani (aprila in maja 2020), število prejetih vlog pa 
se je povečalo tudi ob drugi razglasitvi epidemije (november 2020).

Če bi se do konca leta 2021 podaljšalo med 30 in 40 % obveznosti iz kreditnih pogodb, bi to po 
skupni oceni Združenja bank Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije pomenilo odloge v 
skupnem znesku med 95 in 125 milijonov EUR. Ta podatek je pomemben tudi z vidika bonitetne 
obravnave takšnih odlogov ter razvrščanja komitentov bank v bonitetne razrede in posledičnega 
oblikovanja rezervacij in vpliva na bilance bank. Upoštevaje trenutno regulatorno obravnavo, ki 
je v pristojnosti Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: EBA), zdaj sicer niso 
podane pravne podlage EBA, ki bi zagotavljale, da se omogoči prožnejša regulatorna obravnava 
kreditnega tveganja komitentov v primeru odloga plačila kreditnih obveznosti. A glede na še 
vedno trajajočo epidemijo COVID-19 in upoštevaje dejstvo, da odlogi v tem trenutku še vedno 
pomenijo rešitev za reševanje začasnih likvidnostnih težav, do katerih pride zaradi posledic 
izredne situacije, je utemeljeno pričakovanje, da bo EBA zagotovila podaljšanje pravnih podlag 
(Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi 
pandemije COVID-19). Ne glede na navedeno pa pri presoji vpliva odlogov na bančne bilance 
ne gre spregledati dejstva, da je za zakonske odloge podano poroštvo države.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilji predloga zakona so: 

– p r i s p e v a t i  k  
reševanju likvidnostnih težav kreditojemalcev, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo 
nemoteno opravljati svojih dejavnosti;

– ohranit i  delovna 
mesta v teh dejavnostih in s tem preprečiti hujšo gospodarsko škodo ter zmanjšati stiske 
prebivalstva.

2.2 Načela

Temeljno načelo s tem zakonom predlaganih dopolnitev ZIUOPDVE je kar najbolj preprečiti 
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likvidnostne težave kreditojemalcev, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo nemoteno opravljati 
svojih dejavnosti, s tem pa tudi niso sposobni redno odplačevati obveznosti iz kreditnih pogodb. S 
tem se prepreči nastanek hujše gospodarske škode, do katere bi prišlo, če bi ti kreditojemalci 
zaradi nesposobnosti odplačevanja kreditnih obveznosti šli v stečaj, zaposleni v teh dejavnostih pa 
bi izgubili delo.

Eno od načel je tudi začasnost ukrepa. Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb se še vedno 
šteje kot primeren ukrep za reševanje začasnih likvidnostnih težav, do katerih pride zaradi posledic 
izredne situacije, kot je epidemija COVID-19 in z njo povezani ukrepi, ki omejujejo opravljanje 
določenih dejavnosti.

2.3. Poglavitne rešitve

S predlogom dopolnitve ZIUOPDVE se omogoči, da banke in hranilnice tistim kreditojemalcem, ki 
jih je epidemija COVID-19 najbolj prizadela, saj opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali 
občinskim odlokom v obdobju po 12. marcu 2020 določeno, da se opravljanje storitev oziroma 
prodaja blaga zaradi epidemije COVID-19 začasno prepove, odobrijo odlog plačila obveznosti iz 
kreditnih pogodb do konca leta 2021. Hkrati se odlog za enako obdobje omogoči tudi 
kreditojemalcem, ki pretežni del prihodkov ustvarjajo z opravljanjem storitev oziroma prodajo blaga 
tem kreditojemalcem. Gre za nujni začasni ukrep, ki bi zagotovil potrebno likvidnost gospodarstvu, 
ki je potrebna za omilitev posledic izredne situacije, povezane z epidemijo COVID-19.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN 
DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Predlog zakona nima neposrednih posledic za državni proračun. Ker pa Republika Slovenija na 
podlagi 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) kot porok odgovarja banki ali 
hranilnici za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev, ki jim je bil odobren odlog plačila obveznosti iz 
kreditnih pogodb, bi lahko v zvezi s kreditojemalci, ki bodo dobili pravico do odloga po tem zakonu, 
nastale finančne posledice za državni proračun. Finančnih posledic ni mogoče natančneje 
ovrednotiti, poroštvena shema za tovrstni namen pa znaša 200 milijonov EUR. Trenutna 
izkoriščenost te sheme znaša 66,7 milijona EUR.

Predlog zakona nima posledic za druga javnofinančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Morebitno izplačilo poroštva zaradi neplačila obveznosti, ki so bile predmet odloga po tem zakonu, 
se zagotavlja s poroštveno shemo, ki je bila že vzpostavljena s 65. členom ZIUZEOP. Vrednost 
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poroštvene sheme se s tem zakonom ne spreminja. 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Interventne ukrepe zaradi upada gospodarske aktivnosti kot posledice širjenja virusa so sprejele 
skoraj vse države članice Evropske unije.

Italija je uvedla obsežen moratorij na vračilo dolga, vključno s hipotekami, da bi družinam in 
podjetjem pomagala pri spopadanju z izbruhom virusa. 

Odlog plačila dolgov podjetij za šest mesecev, kar vključuje tudi obveznosti iz kreditnih pogodb, je že 
v letu 2020 sprejela tudi Francija. 

Španija je v letu 2020 uvedla trimesečni odlog odplačevanja hipotekarnih in potrošniških posojil za 
najbolj ranljive kategorije prebivalstva.

Predlog zakona sicer ni predmet usklajevanja s pravom EU.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

Predlog zakona nima administrativnih posledic.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

Predlog zakona nima administrativnih posledic.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:

Predlog zakona nima posledic za okolje.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:

- ohranjanje 
delovnih mest

S preprečevanjem nelikvidnosti gospodarskih subjektov, ki jim je prepovedano opravljanje 
dejavnosti podjetij, se preprečuje njihov stečaj, s tem pa se ohranjajo delovna mesta v 
gospodarstvu.
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6.4 Presoja 
posledic za socialno področje, in sicer za:

Predlog zakona nima posledic za socialno področje.

6.5 Presoja 
posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

Predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja

Predlog zakona nima posledic za druga področja.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

V pristojnosti bank in Banke Slovenije, ki nadzira njihovo poslovanje.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
/

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:

Ker gre za predlog zakona po nujnem postopku, sodelovanje javnosti pri pripravi predloga zakona 
ni potrebno.

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE 
SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:

Zunanji strokovnjaki ali pravne osebe pri pripravi predloga zakona niso sodelovale.

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

 mag. 
Andrej Šircelj, minister

 mag. 
Peter Ješovnik, državni sekretar

 mag. 
Kristina Šteblaj, državna sekretarka

 mag. 
Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo

 Urška 
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Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
 Miha 

Pogačar, vodja Sektorja za bančništvo
 mag. 

Robert Petek, sekretar v Sektorju za bančništvo

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) se za 56. členom doda 
nov, 56.a člen, ki se glasi:

»56.a člen

(1) Ne glede na drugi in sedmi odstavek prejšnjega člena odobri banka kreditojemalcu odlog 
plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje do 31. decembra 2021.

(2) Za kreditojemalca iz prejšnjega odstavka šteje kreditojemalec iz prve, druge in tretje 
alineje drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK, ki:
 opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom v obdobju po 12. marcu 2020 določeno, da se opravljanje storit

začasno prepove;
 pretežni del prihodkov ustvarja z opravljanjem storitev oziroma prodajo blaga kreditojemalcem iz prejšnje alineje.

(3) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena kreditojemalec iz prejšnjega odstavka naslovi 
na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najpozneje do 30. junija
2021, banka pa odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe odobri v 15 dneh od prejema 
popolne vloge.

(4) V vlogi iz prejšnjega odstavka poleg ugotovitev in utemeljitev iz četrtega odstavka 2. 
člena ZIUOPOK kreditojemalec iz druge alineje drugega odstavka tega člena ugotovi in 
utemelji tudi, da pretežni del prihodkov ustvarja z opravljanjem storitev oziroma prodajo 
blaga kreditojemalcem iz prve alineje drugega odstavka tega člena.«.

2. člen
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V 57. členu se za besedama »drugega odstavka« doda besedilo »56. člena tega zakona in 
prvega odstavka«. 

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III. O
BRAZLOŽITEV

K 1. členu:
S predlaganim členom se Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 –
ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) dopolni z novim, 56.a členom, s katerim se 
določi dodatna možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za tiste 
kreditojemalce, ki so v obdobju po 12. marcu 2020, ko je bila na območju Republike 
Slovenije razglašena prva epidemija COVID-19, opravljali ali še opravljajo dejavnost, za 
katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitev
oziroma prodaja blaga zaradi epidemije COVID-19 začasno prepove. Skupno trajanje 
prepovedi iz odloka mora pri tem znašati najmanj 30 dni. Hkrati se odlog plačila 
obveznosti iz kreditnih pogodb omogoči tudi kreditojemalcem, ki jih sicer odlok 
neposredno ne zadeva, vendar pretežni del prihodkov ustvarjajo z opravljanjem storitev 
oziroma prodajo blaga kreditojemalcem, ki jih zadeva omenjeni odlok, kar morajo v vlogi 
za odlog posebej ugotoviti in utemeljiti. Kreditojemalec izpolni pogoj iz druge alineje 
drugega odstavka novega 56.a člena ZIUOPDVE, če z opravljanjem storitev oziroma 
prodajo blaga kreditojemalcem iz prve alineje drugega odstavka novega 56.a člena 
ZIUOPDVE ustvari več kot 50 % prihodkov.

Banke bodo v primeru, da ti kreditojemalci izpolnjujejo pogoje iz Zakona o interventnem 
ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 –
ZIUZEOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) oziroma Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: 
ZIUOPDVE) ter iz novega 56.a člena ZIUOPDVE, odlog odobrile za obdobje do konca 
leta 2021, in sicer ne glede na morebitne pretekle odobrene odloge plačila obveznosti iz 
posamezne kreditne pogodbe. Ostale določbe ZIUOPOK in ZIUOPDVE, ki se nanašajo 
na pogoje za odlog, ter pravice in obveznosti kreditojemalcev, ki jim bo odobren odlog po 
novem 56.a členu ZIUOPDVE, še naprej ostajajo v veljavi.

K 2. členu
S predlagano dopolnitvijo 57. člena ZIUOPDVE so tudi za odobrene odloge plačila 
obveznosti iz kreditnih pogodb na podlagi novega 56.a člena ZIUOPDVE določi poroštvo 
Republike Slovenije v skladu s 65. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list 
RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

K 3. členu
Predlagani člen določa rok za uveljavitev tega zakona.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

57. člen

Ne glede na prvi odstavek 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 
49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) Republika Slovenija 
kot porok odgovarja banki iz prvega odstavka 2. člena ZIUOPOK za izpolnitev obveznosti 
kreditojemalcev za kreditne pogodbe iz prejšnjega člena v skladu s 65. členom ZIUZEOP.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU

V skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga, 
da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da bi se preprečile težko 
popravljive posledice za delovanje države. Navedeno je potrebno, da se preprečijo 
oziroma zmanjšajo negativni učinki epidemije COVID-19 na slovensko gospodarstvo, ki bi 
nastali zaradi nezmožnosti rednega odplačevanja obveznosti iz kreditnih pogodb in s tem 
povezanih stečajev gospodarskih subjektov in izgub delovnih mest. S predlaganimi 
rešitvami se posledično blažijo tudi socialne stiske prebivalstva.

VI. PRILOGE

/
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