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Ljubljana, 2. julija 2020

Zadeva:

Amandma k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val
Covid – 19 (ZIUPDVC)

Spoštovani,
kljub temu, da v PKP4 trenutno ni predvidenih sprememb poroštvene sheme, na Gospodarski
zbornici Slovenije ugotavljamo, da so zaradi zamika pri njenem izvajanju potrebne dopolnitve.
Naš predlog prilagamo zapisan spodaj v amandmajski obliki in vas pozivamo, da ga podprete.

K III. delu, odstop od določb določenih zakonov, se doda nov člen, ki se glasi:
člen
(odstop Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (ZDLGPE) glede pogojev v zvezi s kreditnimi pogodbami in
kreditojemalci)
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena ZDLGPE najvišji dovoljeni skupni znesek
glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem
zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in
2-kratnih letnih stroškov dela v letu 2019.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE v primeru, da je kreditojemalcu
odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu z
zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, se v najvišji
dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca iz prejšnjega odstavka ne
všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.

Obrazložitev:
Predlagamo, da se dovoljen obseg višine posojil po poroštveni shemi dvigne na 25 % letne
prodaje in 2-kratnika letnih stroškov dela, saj je aktualna omejitev poroštvene sheme za nova
posojila na posamezen subjekt strožja, kot jo določa okvir Evropske komisije. Skladno z ZDLGPE
naj bi družbe prejele najvišji možen znesek v višini do 10 % letne prodaje in 1-kratnika letnih
stroškov dela, medtem ko okvir EU te omejitve dopušča znatno višje (25 % prodaje in 2-kratnih
letnih stroškov dela). Prav tako se vrednost odobrenega posojila po tej shemi izključuje z
vrednostjo posojil po shemi za odlog kreditnih obveznosti, v kolikor je posamezen subjekt že
koristil odlog posojila v vrednosti 10 % letne prodaje, mu po tej shemi ne pripada posojilo. S
predlagano spremembo se širi potencialni nabor upravičenih subjektov ter potencialni znesek
odobrenega posojila.

Lep pozdrav,

Mag. Sonja Šmuc
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