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EPA 1081-VIII
Zakon je začasen in predstavlja pristop k reševanju likvidnostnih težav podjetij, ki so posledica zlasti
zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje in težav v dobaviteljskih verigah.
Namen zakona je prispevati k reševanju zapletene problematike, ki jo imajo podjetja, ki poslujejo v
prizadetih panogah, v odnosu do bank, ki imajo do teh podjetij terjatve iz naslova kreditov, katerih
podjetja zaradi težav z likvidnostjo ne morejo oziroma ne bodo mogle pravočasno odplačati ter s
tem preprečiti hujšo gospodarsko krizo, ohraniti delovna mesta in olajšati pregled stranke pri
sklenitvi poslovnega razmerja po določbah zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma.
ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe tistih kreditojemalcev, ki se bodo soočili z
oteženim poslovanjem zaradi epidemije virusa, in sicer za obdobje 12 mesecev po uveljavitvi tega
zakona; obveznosti za kreditojemalce, ki bodo deležni odloga plačila kredita; nadzorni organ za
nadzor izvajanja določb zakona.
Zakon nalaga bankam (banka ali hranilnica, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnica banke
države članice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
lahko opravlja bančne storitve na območju Republike Slovenije), da odobrijo kreditojemalcu na
podlagi njegove vloge odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če
posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do
razglasitve epidemija virusa še niso zapadle v plačilo.
Za kreditojemalca se šteje:
• gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v
Republiki Sloveniji
• zadruga, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali
samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
• nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo
Kreditojemalec, ki plačuje obvezne prispevke, davke in druge javne dajatve, da pa zaradi poslovnih
razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni
pogodbi z banko. naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe
najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, ki ji predloži opis poslovnega
položaja.
Kreditojemalec, ki pripravi opis poslovnega položaja, enkrat mesečno poroča banki o svojem
poslovnem položaju.
Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do
izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja
odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z
določbami kreditne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v
skladu s kreditno pogodbo. Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni
pogodbi, ki upošteva značilnosti odloga plačila.

