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Vloga za odlog odplačevanja kredita
po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK),
Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) in
Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Zakonska podlaga:
▪ Z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)1 je bil
določen interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.
▪ Z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE)2 je bila uvedena možnost nadaljnjega odloga do 31. 1. 2021 pod pogoji,
opredeljenimi v 56. členu ZIUOPDVE.
▪ Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID19 (ZIUPOPDVE)3 je bila uvedena možnost nadaljnjega odloga pod pogoji, opredeljenimi v 6.
členu ZIUPOPDVE. Sprememba zakona, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti
kreditojemalcev, je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije dne 30. 12. 2020. Vsem,
ki so se soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in ustrezajo
pogojem, omogoča, da se lahko z bankami dogovorijo za odlog kreditnih obveznosti za obdobje
največ 9 (devet) mesecev. Pri tem banke upoštevajo tudi že odobrene odloge po predhodnih
interventnih zakonih (ZIUOPOK in ZIUOPDVE) na način, da bodo odobrile odlog po tem zakonu
le, če skupni odlog ne bo presegal devetih (9) mesecev. V primeru, ko je bil kreditojemalcu v
zvezi s posamezno kreditno pogodbo že odobren odlog plačila obveznosti v trajanju 9 (devet)
mesecev ali več, se šteje, da je kreditojemalec pravico do odloga že v celoti izkoristil. Oddana
vloga se bo po zakonu lahko nanašala samo na obveznosti, ki do 19. 10. 2020 še niso zapadle
v plačilo.
Naziv uporabnika kredita:
Sedež uporabnika kredita:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Davčna številka:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Podpisnik/i pogodbe /
Davčna številka
Zakoniti zastopnik/i
podpisnika/ov
uporabnika kredita:
pogodbe:
Navedba dejavnosti, ki jo
uporabnik
kredita
dejansko opravlja:
Vrsta pravne osebe po
velika družba (gospodarska družba, ki se po določbah ZGD-1 šteje
določbah ZIUOPOK:
kot velika družba)
SME in mikro družba (gospodarska družba, ki se po določbah ZGD1 šteje kot srednja/mala/mikro družba, zadruga, društvo, zavod,
ustanova, 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, ali nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo)
Uporabnik kredita je že
DA, od dne ______ do dne __________.
koristil odlog po določbah
NE
ZIUOPOK in ZIUOPDVE:
1

Uradni list RS, št. 36/2020, 49/2020-ZIUZEOP.
Uradni list RS, št. 175/2020.
3 Uradni list RS, št. 203/2020.
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1.1 Vloga za odobritev odloga odplačevanja kredita - izpolni SME in Mikro družba
Uporabnik kredita izjavlja in dokazuje da:
DA
NE
- ima na dan vložitve vloge poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov, davkov in drugih dajatev (obvezna priloga: Potrdilo FURS-a o
poravnanih obveznostih na dan vložitve vloge) oziroma, da mu je bilo v skladu
z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov,
davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh (obvezna
priloga: Potrdilo FURS-a o odlogu ali obročnem plačilu obveznosti)
DA
NE
- je bilo uporabniku kredita z vladnim ali občinskim odlokom, za čas trajanja
razglasitve druge epidemije virusa COVID-19, ki je začela veljati dne 19. 10. 2020,
prepovedano opravljanje dejavnosti
Naziv občinskega ali vladnega odloka, ki je
uporabniku
kredita
prepovedal
opravljanje dejavnosti (kot je bil objavljen
v Uradnem listu), datum in kraj objave
Uporabnik kredita, ki mu zaradi razglasitve druge epidemije virusa COVID-19 ni bilo prepovedano
opravljanje dejavnosti, izjavlja da:
DA
NE
- zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami razglasitve druge epidemije
virusa COVID-19, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni/ih
pogodbi/ah z banko
DA
NE
- ima načrt poslovodstva za vzpostavitev likvidnosti družbe in tej vlogi prilaga
poročilo o stanju likvidnosti družbe (Priloga 1)
1.2 Vloga za odobritev odloga odplačevanja kredita - izpolni Velika družba
Uporabnik kredita izjavlja in dokazuje da:
- ima na dan vložitve te vloge poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov, davkov in drugih dajatev (obvezna priloga: Potrdilo FURS-a o
poravnanih obveznostih na dan vložitve te vloge) oziroma, da mu je bilo v
skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo leteh (obvezna priloga: Potrdilo FURS-a o odlogu ali obročnem plačilu
obveznosti)
- ima načrt poslovodstva za vzpostavitev likvidnosti družbe in tej vlogi prilaga
poročilo o stanju likvidnosti družbe (Priloga 1)
- zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami razglasitve druge epidemije
virusa COVID-19, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni/ih
pogodbi/ah z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo
v tej meri, da bi ogrozilo njegovo solventnost

DA

NE

DA

NE

DA

NE

2. Trajanje odloga odplačevanja obveznosti:
V skladu z ZIUOPDVE se lahko odlog uveljavlja za obveznosti, ki so zapadle v plačilo od 19. 10. 2020 dalje.
Maksimalno obdobje odloga odplačevanja kredita v skladu z ZIUPOPDVE je 9 (devet) mesecev, pri čemer se v
obdobje odloga obveznosti iz posamezne kreditne pogodbe, odobrenega na podlagi ZIUPOPDVE, šteje tudi
odlog, ki ga je banka odobrila na podlagi ZIUOPOK in ZIUOPDVE.

Številka kreditne pogodbe:
Vrsta odloga:
odlog obrokov
Trajanje odloga:
………………

Datum pričetka odloga:
odlog obresti
odlog nadomestil

Max. odlog plačila obveznosti je 9 mesecev, pri čemer se v obdobje odloga obveznosti iz
posamezne kreditne pogodbe, odobrenega na podlagi ZIUPOPDVE, šteje tudi odlog, ki ga je
banka odobrila na podlagi ZIUOPOK in ZIUOPDVE. V primeru odločitve za odlog plačila, ki je krajše
od devetih mesecev, uporabnik kredita izjavlja, da je izbrano obdobje trajanja odloga zanj
ugodnejše.

Drugo:
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Številka kreditne pogodbe:
Vrsta odloga:
odlog obrokov
Trajanje odloga:
……………….

Datum pričetka odloga:
odlog obresti
odlog nadomestil

Max. odlog plačila obveznosti je 9 mesecev, pri čemer se v obdobje odloga obveznosti iz
posamezne kreditne pogodbe, odobrenega na podlagi ZIUPOPDVE, šteje tudi odlog, ki ga je
banka odobrila na podlagi ZIUOPOK in ZIUOPDVE. V primeru odločitve za odlog plačila, ki je krajše
od devetih mesecev, uporabnik kredita izjavlja, da je izbrano obdobje trajanja odloga zanj
ugodnejše.

Drugo:
Številka kreditne pogodbe:
Vrsta odloga:
odlog obrokov
Trajanje odloga:
………………..

Datum pričetka odloga:
odlog obresti
odlog nadomestil

Max. odlog plačila obveznosti je 9 mesecev, pri čemer se v obdobje odloga obveznosti iz
posamezne kreditne pogodbe, odobrenega na podlagi ZIUPOPDVE, šteje tudi odlog, ki ga je
banka odobrila na podlagi ZIUOPOK in ZIUOPDVE. V primeru odločitve za odlog plačila, ki je krajše
od devetih mesecev, uporabnik kredita izjavlja, da je izbrano obdobje trajanja odloga zanj
ugodnejše.

Drugo:
3. Način plačila obrokov:
Odloženi obroki naj
v skladu z ZIUOPOK (zapadlost vsakega obroka, ki bi zapadel v času
bodo poravnani na
moratorija, se odloži za čas, ki je enak času trajanja odloga plačila. Končni
naslednji način:
datum zapadlosti kreditne/ih pogodb/e se podaljša za čas trajanja odloga
plačila. Po izteku obdobja odloga plačila zapadejo naslednji obroki v
plačilo v skladu z določbami kreditne/ih pogodb/e).
Drugo:
4. Plačilo obresti in nadomestil:
Obresti:
Uporabnik kredita je seznanjen, da se v primeru, da je prosil za odlog obresti, v času odloga
obveznosti obračunajo pogodbene obresti, ki jih določa/jo kreditna/e pogodba/e, in jih uporabnik
kredita plača prvi naslednji koledarski mesec po zaključku odloga plačila, v enem obroku, na dan,
ki ga kreditna/e pogodba/e določa/jo kot dan plačila pogodbenih obresti.
Nadomestila:
Uporabnik kredita je seznanjen, da se v času odloga obveznosti obračunajo nadomestila, ki jih
določa/jo kreditna/e pogodba/e (v kolikor jih določa/jo), in jih uporabnik kredita plača prvi
naslednji koledarski mesec po zaključku odloga plačila, v enem obroku, na dan, ki ga kreditna/e
pogodba/e določa/jo kot dan plačila nadomestil.
5. Opis poslovnih razlogov za zaprošeni odlog
Razlogi za odlog
odplačevanja:

OPOMBA: Navedite poslovni razlog, povezan s posledicami razglasitve druge epidemije virusa COVID-19, zaradi
katerega uporabnik kredita ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni/h pogodbi/ah z banko, ker bi
takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena njegova solventnost (slednje
velja za Velike družbe) in predložite ustrezna dokazila (dokazil ni potrebno predložiti tistim družbam, ki jim je bilo
z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano opravljanje dejavnosti)
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Načrt
poslovodstva o
ukrepih
za
vzpostavitev
likvidnosti:
OPOMBA: *Navedite na kratko glavne ukrepe poslovodstva družbe za vzpostavitev likvidnosti družbe ter priložite
dokument, ki ga je poslovodstvo družbe pripravilo; **predložite informacijo glede interventnih ukrepov države, ki
ste jih/jih boste koristili in v kakšni višini.

Predvideno
trajanje težav:

OPOMBA: Navedite, koliko časa predvidevate, da bodo težave trajale, ter kakšne učinke bo imela kriza na vaše
poslovanje po koncu pandemije (kratkoročne ali dolgoročne)

Negativni učinki epidemije virusa COVID-19 so oziroma bodo vplivali na padec prihodkov v letu 2020
za cca.: _____ % in v letu 2021 za cca: ______ %.
OPOMBA: Navedite oceno odstotka padca prihodkov zaradi posledic epidemije virusa COVID-19

Komentar
uporabnika
kredita:

OPOMBA: Navedite morebitna druga dejstva o vaši družbi, ki se vam zdijo pomembna v zvezi s to vlogo

6. Splošna določila*
Uporabnik kredita s podpisom tega obrazca potrjuje, soglaša in se zavezuje, da:
- je seznanjen z določili ZIUOPOK, ZIUZEOP, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE;
- bo skladno z ZIUOPOK (s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) enkrat mesečno poročal
banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah svojega
poslovnega položaja (po priloženem excel obrazcu – Priloga 2). Pri tem bo, na zahtevo banke, banki
posredoval dodatne obrazložitve. Prav tako bo še naprej obveščal banko tudi v drugih primerih,
ko je takšna obveznost določena s kreditno/imi pogodbo/ami;
- da je seznanjen, da banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če
* ugotovi, da je uporabnik kredita v vlogi navajal lažne podatke in da takšno ravnanje
hkrati predstavlja prekršek uporabnika kredita, za katerega je predpisana globa; ali
* uporabnik kredita ne izpolnjuje obveznosti mesečnega poročanja; ali
* na podlagi poročil uporabnika kredita, podatkov iz vloge in drugih podatkov banka oceni,
da je prekinitev oziroma skrajšanje odloga plačila upravičena;
- soglaša s podaljšanji vseh zavarovanj, danih po kreditni/h pogodbi/ah, in se zavezuje, na zahtevo
banke, opraviti vsa dejanja potrebna za formaliziranje podaljšanja teh zavarovanj;
- v času veljave odloga odplačevanja obveznosti ne bo izplačeval dobičkov/dividend, nagrad za
poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačeval drugih finančnih obveznosti
do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov;
- ta vloga še ni izenačena z odobritvijo odloga odplačevanja obveznosti s strani banke in mora
banka odlog še odobriti, če ugotovi, da je vloga utemeljena.
* Za poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost, za katere je bilo z vladnim ali občinskim odlokom odločeno, da
se opravljanje storitve/prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove, se uporablja 1., 4., 5. in 6. alinea
te točke, hkrati pa zanje velja, da lahko banka skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je uporabnik kredita
v vlogi navajal lažne podatke.
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Podpisani __________________________________, zakoniti zastopnik/pooblaščenec uporabnika
kredita, izjavljam:
• da so vsi v tej vlogi navedeni podatki resnični in popolni ter da priložene priloge odražajo
dejansko stanje v družbi;
• da sem banko seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mi bili znani ali bi mi morali biti znani
in ki bi lahko vplivali na odločitev banke glede odobritve odloga odplačevanja obveznosti.

______________,
(kraj)

________
(datum)

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca in žig:*
________________________________________________
*če uporabnik kredita pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta
obvezen pri identifikaciji

Priloga 1*: Poročilo o stanju likvidnosti družbe (excel obrazec)
Priloga 2*: Mesečno poročilo o stanju likvidnosti družbe (excel obrazec)
Priloga 3: Potrdilo FURS o plačanih ali odloženih davkih in prispevkih na dan vložitve te vloge
* Obvezni prilogi za velike družbe po ZGD ter SME in mikro družbe, katerim z vladnim ali občinskim odlokom ni
bilo prepovedano opravljanje dejavnosti v povezavi z drugo razglašeno epidemijo, ki je začela veljati 19. 10. 2020

IZPOLNI BANKA
Stranka je upravičena do odloga

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

Utemeljenost vloge preveril:

Ime in priimek: ___________________________
Podpis: _________________________________

5

